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УВОДЗІНЫ 
 
У цяперашні час у грамадстве назіраецца рост цікавасці і ўвагі да 

праблем рэлігіі і вальнадумства. Засваенне курсу «Рэлігійныя канфесіі ў 
Рэспубліцы Беларусь» будучымі юрыстамі і палітолагамі дапаможа ім 
разабрацца ў сутнасці гэтых традыцый. Характарыстыка статусу 
рэлігійных арганізацый у дэмакратычнай дзяржаве, аналіз рэлігіі як 
сацыякультурнай з’явы, знаёмства з разнастайнасцю рэлігійных 
традыцый Рэспублікі Беларусь у мінулым і новымі рэлігійнымі 
аб’яднаннямі сучаснай Беларусі будзе садзейнічаць станаўленню 
цэласнага светапогляду маладых спецыялістаў, фарміраванню 
беражлівых адносін да нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, 
развіццю талерантнасці і добразычлівага стаўлення да рэлігійных 
традыцый іншых краін. 

Асноўнай мэтай вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Рэлігійныя 
канфесіі ў Рэспубліцы Беларусь” з’яўляецца разгляд канфесійнай 
гісторыі Беларусі ў кантэксце айчыннага нацыянальнага, грамадска-
палітычнага і культурнага жыцця. Курс накіраваны на рашэнне 
наступных задач: 

• пазнаёміць студэнтаў з гісторыяй веры на тэрыторыі Беларусі; 
• фарміраваць у студэнтаў навык самааналізу і разумення 

канфесійных паводзін іншых людзей, стымуляваць працэсы 
самаактуалізацыі і самарэалізацыі; 

• фарміраваць у студэнтаў стаўленне да рэлігіі як агульначалавечай 
каштоўнасці; 

• фармаваць асэнсаваны погляд на сацыяльную рэчаіснасць; 
• фарміраваць гатоўнасць будучых спецыялістаў да ўдзелу ў 

дзяржаўна-грамадскім кіраванні культурай, вырашэння праблем уласнай 
жыццядзейнасці. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Рэлігійныя канфесіі ў 
Рэспубліцы Беларусь” студэнт павінен набыць шырокі комплекс ведаў: 
вызначаць месца рэлігіі ў беларускай культуры; характарызаваць 
становішча сучасных канфесій і дэнамінацый у Рэспубліцы Беларусь.  

У наступным курсе лекцый прадстаўлены цэнтральныя персаналіі 
гісторыі рэлігіі на Беларусі, ахарактарызаваны асноўныя праблемы 
айчыннай канфесійнай гісторыі, вызначаны тэндэнцыі рэлігійнага 
традыцыяналізму і мадэрнізму. Разумеючы курс “Рэлігійныя канфесіі ў 
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Рэспубліцы Беларусь” як прыкладную навучальную дысцыпліну, аўтар 
курса лекцый ахарактарызавала рэлігійную сітуацыю ў сучаснай 
Беларусі, імкнулася ўзброіць студэнтаў фактамі, якія дапамогуць весці 
дыялог пры абмеркаванні веравызнаўчых праблем, а таксама 
распазнаваць дэструктыўныя, таталітарныя секты і арганізацыі. 

Курс лекцый складаецца з васьмі раздзелаў, першы з якіх рэалізуе 
мэту актуалізацыі ведаў, атрыманых студэнтамі ў курсе рэлігіязнаўства: 
у ім рэлігія ахарактарызаваная як сацыякультурная з’ява, прадстаўлены 
асноўныя падыходы для яе даследавання, вылучаны асноўныя функцыі, 
якія рэлігія рэалізуе ў грамадстве, а рэлігіязнаўства паказанае як асобная 
галіна сацыякультурных даследаванняў. Раздзелы 2-7 прысвечаныя 
характарыстыцы асаблівасцей ранніх форм рэлігійных вераванняў, 
уласцівых для старажытнаславянскага насельніцтва тэрыторыі 
сённяшняй Беларусі і вызначэнню асноўных этапаў гісторыі 
традыцыйных для Беларусі канфесій – хрысціянства (праваслаўя, 
каталіцызму, уніяцтва, пратэстантызму), ісламу і іудаізму з моманту іх 
з’яўлення на беларускіх землях і да пачатку ХХ ст. Шмат увагі надаецца 
вызначэнню асаблівасцей дзяржаўнай палітыкі адносна дадзеных 
канфесій і спецыфікі міжканфесійных адносінаў. У раздзеле 8 студэнты 
знаёмяцца з дынамікай канфесійнага жыцця на тэрыторыі нашай краіны 
ў ХХ ст.; асаблівая ўвага надаецца характарыстыцы становішча 
традыцыйных і нетрадыцыйных рэлігійных канфесій у Рэспубліцы 
Беларусь на сучасным этапе. 
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РЭЛІГІЯ ЯК САЦЫЯКУЛЬТУРНЫ ФЕНАМЕН 
 
1. Паняцце рэлігіі. Асноўныя трактоўкі яе сутнасці і прыроды. 
2. Структура рэлігіі. 
3. Асноўныя сацыяльныя функцыі рэлігіі. 
4. Рэлігіязнаўства як тэарэтычнае гуманітарнае вучэнне. 
 
 

1.1 Паняцце рэлігіі.  
Асноўныя трактоўкі яе сутнасці і прыроды 

 
Паняцце “рэлігія” паходзіць ад лацінскага слова “religio”, якое ў 

перакладзе значыць набожнасць, святыня, прадмет культу. Пад гэтым 
словам старажытныя рымляне разумелі цэлы комплекс з’яў, які адносіўся 
да шанавання багоў: міфалогія, рытуалы і правілы, згодна з якімі 
ажыццяўляўся культ. Сучасная рэлігія – гэта шматканфесіянальны 
комплекс, набор мноства (некаторыя навукоўцы налічваюць да 5000 
розных рэлігій і культаў) рэлігійных веравучэнняў.  

Налічваюць больш за 250 вызначэнняў паняцця «рэлігія». Падыходы 
да аналізу гэтага паняцця звычайна вызначаліся светапоглядам мысляра. 
Вылучаюць наступныя групы азначэнняў рэлігіі: 

 тэалагічныя; 
 філасофскія; 
 псіхалагічныя. 
Рэлігія і тэалогія 
Тэалагічныя вызначэнні – гэта вызначэнні, прынятыя ў багаслоўі. 

Яны ставяцца да рэлігіі як сувязі чалавека з Богам. У межах дадзенага 
падыходу можна вылучыць наступныя варыянты трактовак: 

 Супранатуралістычныя: рэлігія – гэта сувязь чалавека з Богам, якая 
існуе насамрэч. Яна ўзнікае з Аб’яўлення, дадзена чалавецтву назаўжды 
ў нязменным выглядзе. Іх аўтары лічаць, што чалавек мае патрэбу ў 
паняцці “Абсалют”, прысутнасць якога ён увесь час адчувае; гэтае 
адчуванне дапамагае чалавеку ўпарадкаваць ўласнае жыццё. 

Гістарычныя: рэлігія ўяўляе сабой адначасова і суб’ектыўнае 
стаўленне да Бога, і гістарычную рэальнасць. 

Рэлігія і філасофія 
Філасофскія вызначэнні дазваляюць паглядзець на рэлігію як на 

асаблівы феномен, які выконвае ў грамадстве важныя функцыі. Мысляры, 
якія стаяць на філасофскіх пазіцыях, імкнуцца ўбачыць прыкметы рэлігіі 
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звонку, свядома дыстанцуюць сябе ад якой бы там ні было рэлігіі і часта 
займаюць у адносінах да яе крытычную пазіцыю. 

Сярод яркіх прадстаўнікоў дадзенага накірунку Георг Вільгельм 
Фрыдрых Гегель, які сфармуляваў задачу філасофіі рэлігіі як 
вывучэнне сутнасці рэлігіі. Рэлігія, па яго словах, «апошняя і 
найвышэйшая сфера чалавечай свядомасці, гэта меркаванне, воля, 
уяўленне, веданне або пазнанне; яна ёсць абсалютны вынік, тая вобласць, 
у якую чалавек уступае, як у вобласць абсалютнай праўды». 

Макс Мюлер да аналізу рэлігійных феноменаў ужыў параўнальны 
метад. Разглядаючы развіццё рэлігіі па аналогіі з развіццём мовы і 
мыслення, навуковец адзначаў іх генетычную сувязь, збудаваў уласнае 
даследаванне на велізарным гістарычным матэрыяле. 

У межах дыялектыка-матэрыялістычнага падыходу Карл Маркс 
разглядаў рэлігію як адну з формаў грамадскай свядомасці, што ўзнікла 
на пэўным этапе існавання чалавецтва. Сутнасць яе можна зразумець 
праз вывучэнне тых грамадскіх адносін, якія спарадзілі рэлігійныя 
ўяўленні. “Усякая рэлігія з’яўляецца не чым іншым, як фантастычным 
адлюстраваннем у галовах людзей тых знешніх сіл, якія пануюць над імі 
ў іх паўсядзённым жыцці, – адлюстраваннем, у якім зямныя сілы 
прымаюць форму незямных” (Ф. Энгельс). Вытокі рэлігіі неабходна 
шукаць не ў “тым свеце”, а ў рэальных сувязях і адносінах людзей у іх 
паўсядзённым жыцці. Атрымліваецца, што чалавек стварыў рэлігію, а не 
рэлігія стварыла чалавека. Прычына ўзнікнення рэлігіі як скажонага 
фантастычнага разумення свету – адчужанасць сацыяльнай сістэмы ў 
грамадстве няроўнасці і няведання. 

Псіхалагічныя вызначэнні 
Прадстаўнік прагматызму Уільям Джэймс лічыў, што праўдзівасць 

рэлігіі вызначаецца яе карыснасцю. Асноўная функцыя рэлігіі – пераход 
ад душэўнай пакуты да вызвалення ад яе: «Рэлігія валодае цудоўнай 
сілай – самыя невыносныя пакуты чалавечай душы ператвараць у самае 
глыбокае і самае трывалае шчасце». Карыснасць рэлігіі ў тым, што яна 
спрыяе ўнутранаму росту і інтэнсіфікацыі духоўнага жыцця асобы. Ён 
лічыў, што рэлігія патрэбна чалавеку, каб адчуваць сябе ў большай 
бяспецы ў ненадзейным, поўным выпадковасцяў Сусвеце, яна патрэбна 
як крыніца дадатковых сіл у жыццёвай барацьбе. Вера ў Бога патрэбна 
для таго, каб абурэнне існуючым у свеце злом і спачуванне да 
бяздольных і няшчасных не перашкаджалі чалавеку выконваць абавязкі ў 
адносінах да самога сябе нават у безвыходных сітуацыях, бо там, дзе 
ёсць Бог, трагедыя – з’ява часовая. Вера ў Бога павінна дапамагчы 
чалавеку шляхам індывідуальных намаганняў найлепшым чынам 
накіраваць асабісты лёс. 
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Зігмунд Фрэйд выкарыстаў для аналізу рэлігіі ўласны псіхалагічны 
метад. Усе сацыяльныя з’явы, у тым ліку культуру, ён разглядаў як 
сістэму забаронаў на рэалізацыю шматлікіх інстынктаў чалавека, перш за 
ўсё гэта тычыцца сексуальнага інстынкту – “лібіда”. У выніку 
адбываецца выцясненне інстынктыўных жаданняў, што спараджае 
неўрозы. Пад ціскам сацыяльных нормаў прыроджаныя цягі чалавека 
альбо выцясняюцца ў сферу несвядомага, альбо “сублімуюць”, г.зн. 
пераўтворацца ў розныя формы творчасці, да ліку якіх Фрэйд адносіў і 
рэлігію. Рэлігія замяняе рэальную рэалізацыю інстынкту адчуваннем 
задавальнення, таму ён называў рэлігію вялікай ілюзіяй. Вялікі 
аўстрыйскі псіхолаг лічыў, што ў рэлігіі няма будучыні. Пад уздзеяннем 
рацыянальнага пачатку па меры ўсведамлення чалавекам несвядомых 
інстынктаў рэлігія як ілюзія будзе знішчана. 

Карл Юнг тлумачыў узнікненне рэлігіі праз паняцце “калектыўнае 
несвядомае”, якое выяўляецца ў архетыпах (фармальных узорах 
паводзін), яно – своеасаблівая радавая памяць чалавецтва, крыніца 
інтуітыўных ведаў, – прычына з’яўлення рэлігіі. Адрозненні ў рэлігійных 
уяўленнях разных народаў Зямлі К. Юнг тлумачыў асаблівасцямі 
фарміравання гістарычных традыцый. Аўтар лічыў, што рэлігія ў жыцці 
чалавека выконвае важную функцыю: яна абараняе свядомасць ад 
разбуральных фактараў – таемных несвядомых сіл чалавечай душы. 
Дзякуючы рэлігіі чалавек тлумачыць цёмныя імкненні ўласнай душы 
дзеяннямі д’ябла, а светлыя – імкненнем да Бога. Мова і вобразы рэлігіі 
робяць для чалавека “іншы свет” больш зразумелым, да таго ж з 
аб’ектывізаваным вобразам д’ябла-спакушальніка чалавеку справіцца 
лягчэй, чым з уласнымі жаданнямі. У адрозненне ад З. Фрэйда К. Юнг 
меркаваў, што рэлігія не будзе пераадоленая ніколі, таму што яе аснова – 
уласцівасці чалавечай псіхікі – нязменная. 

Фрыдрых Шлейермахер перанёс пытанне пра сутнасць рэлігіі ў 
сферу свядомасці асобнага індывіда, перш за ўсё, у сферу яго пачуццяў. 
Ён раскрываў асаблівасці рэлігіі зыходзячы з таго, што чалавек здольны 
спасцігнуць рэлігію толькі калі ён сам з’яўляецца вернікам ці знаёмы з ёй 
па асабістаму вопыту. Філосаф лічыў рэлігію, разам з філасофіяй і 
мараллю, асноўнай сферай быцця. Ён паставіў перад навукоўцамі задачу 
дакладна вызначыць асаблівасці рэлігіі ў параўнанні з іншымі сферамі. У 
сваіх працах Ф. Шлейермахер аддзяляў рэлігію ад іншых абласцей 
культуры і паказваў на яе адметнасць. 
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1.2  Структура рэлігіі 
 
Структура любой рэлігійнай сістэмы ўключае свядомасць, 

дзейнасць, арганізацыйныя структуры, рэлігійны вопыт.  
Рэлігійная свядомасць уключае ў сябе прадстаўлення, вучэнні, 

вераванні, дактрыны і іншыя кампаненты. Ключавым феноменам 
рэлігійнай свядомасці з’яўляецца вера. Гэта духоўны стрыжань чалавека, 
пазнавальная здольнасць і псіхалагічная з’ява. У аснове веры - давер да 
Бога, таму яна не патрабуе рацыянальна-лагічных абгрунтаванняў. 

Рэлігійная карціна свету апісваецца з дапамогай адмысловай 
свяшчэннай мовы. Рэлігійныя ўяўленні і каштоўнасці выяўляюцца 
іншасказальна, з дапамогай міфаў і знакаў. Для рэлігій, якія сфармаваліся 
ў перыяд пісьмовых цывілізацый, характэрна распрацоўка Святога 
Пісання, на якім грунтуюцца рэлігійныя традыцыі. Цэнтральную ролю ў 
развітых рэлігійных вучэннях адыгрываюць канцэпцыі тварэння 
(крэацыя), выратавання (сатэрыялогія), завяршэння свету (эсхаталогія). 

Рэлігійная дзейнасць праяўляецца ў культавых і пазакультавых відах. 
Найважнейшы від рэлігійнай дзейнасці – культ, які з’яўляецца сродкам 
згуртавання рэлігійнай групы. Мэта культу – камунікацыя з сакральным 
светам, праграванне рэлігійных вобразаў, ідэй і сімвалаў, якія 
прадуцыруюць адпаведныя перажыванні. 

У ходзе здзяйснення культавых дзеянняў адбываецца змена 
псіхалагічных станаў. Да відаў культавай практыкі адносяцца 
рытуальныя дзеянні, набажэнствы, абрады, малітва, рэлігійныя святы, 
паломніцтвы. У працэсе культавага дзейства гучаць тэксты Святога 
Пісання, малітвы, спевы. 

 Да культавых сродкаў адносяцца храмавая архітэктура, жывапіс, 
скульптура, музыка, розныя прадметы (крыж, свечкі, жазло, царкоўныя 
рэчы, святарскае адзенне). Сродкі і спосабы культавай дзейнасці маюць 
сімвалічнае значэнне. Важнае значэнне мае шанаванне святых месцаў і 
аб’ектаў.  

Да пазакультавай дзейнасці адносіцца тэалагічная распрацоўка і 
сістэматызацыя рэлігійнага вучэння, выкладанне багаслоўскіх дысцыплін, 
удзел у працы рэлігійных структур, адміністрацыйная дзейнасць, 
місіянерства, прапаганда рэлігійных поглядаў. 

Рэлігійныя арганізацыі і інстытуты. Паслядоўнікі пэўнага 
веравызнання складаюць рэлігійную супольнасць, якая ўключае 
разнастайныя структуры. Форма рэлігійнай арганізацыі вызначаецца 
традыцыяй, нормамі царкоўнага права, статутам і інш.  

Да асноўных відаў рэлігійных арганізацый адносяцца царква, секта, 
дэнамінацыя. 
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Царква ўяўляе сабой буйное аб’яднанне, прыналежнасць да якога, як 
правіла, вызначаецца традыцыяй. Царква пабудавана па іерархічным 
прынцыпе і характарызуецца адкрытым членствам. Члены царквы 
дзеляцца на духавенства і вернікаў. 

Секта ўзнікае як апазіцыйная ў адносінах да іншых рэлігійных 
напрамкаў плынь. Для членаў секты характэрныя прэтэнзіі на 
выключнасць сваёй веры, псіхалогія абранасці і ізаляцыянізм. Лідарства 
ў секце ўсталёўваецца па харызматычным прынцыпе. 

Для дэнамінацыі ўласцівы акцэнт на «абранасці» членаў, прызнаецца 
магчымасць духоўнага адраджэння кожнага верніка. Дзейнічае прынцып 
строга кантраляванага членства, прадпісваецца актыўнасць у рэлігійнай 
сферы. Дэнамінацыі звычайна маюць строгую арганізацыю. Прыклад 
дэнамінацыі ў Рэспубліцы Беларусь – буйное пратэстанцкае аб’яднанне 
Саюз евангельскіх хрысціян-баптыстаў. 

Пад рэлігійным вопытам разумеюць адчуванне і ўсведамленне 
кантакту з іншай, чароўнай рэальнасцю. Перажыванне рэлігійнага 
вопыту захоплівае розум, эмоцыі, каштоўнасці і адносіны чалавека, 
уключае адчуванне цуду, святасці і глыбіні, можа быць звязана з 
засваеннем новага светаразумення. 

Тыпалогія сучасных рэлігій можа быць зроблена на падставе 
некалькіх прынцыпаў. 

Гістарычныя тыпы рэлігій: 
 Родаплемянныя (культ продкаў, культ прыроды, татэмізм). 
 Нацыянальна-дзяржаўныя (зараастрыйскія, егіпецкая, іудаізм). 
 Сусветныя (хрысціянства, будызм, іслам). 
У залежнасці ад аб’екта пакланення рэлігіі дзеляць на: 
 манатэізм (адзінабожжа); 
 політэізм (шматбожжа); 
 генатэізм («аднабожжа», г.зн. рэлігіі з іерархіяй багоў пры 

наяўнасці вярхоўнага Бога); 
 атэістычныя рэлігіі (напрыклад, ранні будызм, сатанізм, 

саенталогія); 
 супратэізм або «надбожжа» (напрыклад, эліністычны касмізм). 
 

1.3 Сацыяльныя функцыі рэлігіі 
 

 Кампенсаторная. 
 Светапоглядная. 
 Камунікатыўная. 
 Культуратворчая. 
 Інтэграцыйная. 
 Рэгуляцыйная. 
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Кампенсаторная функцыя рэлігіі прадугледжвае наданне рэлігіяй 
сэнсу наяўнаму быццю. Дзякуючы рэлігіі вернік можа вырвацца за межы 
грамадства, якое абмяжоўвае яго традыцыямі і законамі. Яна 
падтрымлівае надзею на дасягненне светлай будучыні, асалоды, на 
збавенне ад пакут, няшчасцяў, адзіноты, маральнага падзення. 
Кампенсаторная функцыя дазваляе пераадолець абмежаванасць, 
залежнасць, бяссілле людзей праз перабудову свядомасці, а не змену 
аб’ектыўных умоў існавання. Рэальны прыгнёт пераадольваецца 
свабодай у духу; сацыяльнае расслаенне кампенсуецца роўнасцю ў 
грахоўнасці і пакуце; царкоўная дабрачыннасць, пераразмеркаванне 
даходаў змякчаюць бедствы абяздоленых; раз’яднанасць і ізаляцыя 
замяняюцца братэрствам у веры ў таго ж бога ці адзінствам суполкі 
вернікаў. Важнае значэнне мае псіхалагічны аспект кампенсацыі – 
здымаецца стрэс, чалавек атрымлівае суцяшэнне, перажывае катарсіс. 

Адной з найважнейшых функцый рэлігіі з’яўляецца светапоглядная. 
Рэлігійная сістэма ўключае ў сябе ў якасці першай падсістэмы дзейнасць 
па пераўтварэнню свету ў ідэальны, у выніку якой у свядомасці 
выпрацоўваецца пэўная карціна свету, каштоўнасці, ідэалы, нормы – 
асноўныя кампаненты светапогляду. Светапогляд – гэта сукупнасць 
поглядаў, ацэнак, нормаў і ўстановак, якія вызначаюць адносіны 
чалавека да міру і выступаюць у якасці арыенціраў і рэгулятараў яго 
паводзін. Дзякуючы фарміраванню светапогляду чалавек знаходзіць свой 
сэнс жыцця. 

Камунікатыўная функцыя забяспечвае зносіны. Яны складаюцца ў 
нерэлігійнай і рэлігійнай дзейнасці і адносінах, уключаюць працэсы 
абмену інфармацыяй, узаемадзеяння, успрымання чалавека чалавекам. 
Рэлігійная свядомасць прадугледжвае два плана зносін: вернікаў паміж 
сабой; вернікаў з звышнатуральнымі істотамі (Богам, анёламі, душамі 
памерлых, святымі і г.д.), якія выступаюць у якасці пасрэднікаў у 
зносінах паміж людзьмі пры набажэнстве, малітве, медытацыі. 

Культуратворчая функцыя рэлігіі выяўляецца ў тым, што рэлігія 
з’яўляецца часткай культурнага жыцця грамадства і аказвае моцны 
ўплыў на дзейнасць мастакоў, скульптараў, пісьменнікаў, мысляроў. У 
культурнай спадчыне заўсёды можна прасачыць стаўленне да сваёй 
рэлігіі як да правільнай. Яна з’яўляецца свайго роду стрыжнем, які праз 
стагоддзі, войны і расколы праносіць галоўную духоўную ідэю, 
абараняючы цывілізацыю ад распаду і самазнішчэння. 

Інтэграцыйная функцыя рэлігіі дазваляе грамадству захаваць 
стабільнасць і дэманстраваць трываласць на працягу значнага часу. 
Рэлігія ўзгадняе дзейнасць розных элементаў грамадства, кожны з якіх 
выконвае істотную функцыю. Э. Дзюркгейм параўноўваў рэлігію з 
клеем: яна дапамагае людзям усведамляць сябе як маральную 
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супольнасць, змацаваную агульнымі каштоўнасцямі і мэтамі. Рэлігія дае 
чалавеку магчымасць самавызначыцца ў грамадскай сістэме і тым самым 
аб’яднацца паводле звычаяў, поглядаў, каштоўнасцей, вераванняў. 
Асабліва вялікае значэнне ў гэтым кантэксце Э. Дзюркгейм надаваў 
агульнаму ўдзелу ў культавай дзейнасці. 

Рэгуляцыйная функцыя выяўляецца ў існаванні рэлігійных нормаў – 
сістэмы патрабаванняў і правілаў, накіраваных на рэалізацыю рэлігійных 
каштоўнасцяў. У параўнанні з каштоўнасцямі ў сацыяльных нормах у 
большай меры выяўлены момант абавязковасці, прымусовасці. Па 
характары рэгулявання паводзінаў рэлігійныя нормы могуць быць 
пазітыўнымі, абавязваючымі здзяйсняць тыя ці іншыя дзеянні, або 
негатыўнымі, забараняючымі пэўныя ўчынкі, адносіны і г.д. Па суб’екту 
прадпісання рэлігійныя нормы могуць быць падзеленыя на агульныя, 
разлічаныя на ўсіх паслядоўнікаў дадзенага веравучэння, ці на пэўную 
групу (толькі для свецкіх ці толькі для святароў).  

 
1.4 Рэлігіязнаўства  

як тэарэтычнае гуманітарнае вучэнне 
 
Рэлігія стала прадметам навуковага вывучэння ў XIX ст., калі 

мысляры перайшлі ад заснаваных на ўласным досведзе, а таму 
суб’ектыўных, філасофска-культуралагічных роздумаў аб сутнасці гэтай 
з’явы да вывучэння яе гістарычнага развіцця на падставе фактаў і 
аб’ектыўнага падыходу. Для таго, каб да рэлігіі перасталі ставіцца як да 
звышнатуральнага, а таму не падлягаючага навуковаму асэнсаванню 
феномену, спатрэбілася, каб у Еўропе распаўсюдзіўся працэс 
секулярызацыі свядомасці і павялічылася цікаўнасць да культуры. 
Высновы, якія былі зроблены ў межах рэлігіязнаўства, пашыралі 
кругагляд еўрапейцаў, спрыялі фарміраванню талерантных адносінаў да 
духоўных здабыткаў нееўрапейскіх цывілізацый. 

Рэлігіязнаўства як навука пачыналася з назапашвання канкрэтных 
ведаў пра заснаваны на міфалагічных уяўленнях лад жыцця карэнных 
народаў Азіі, Афрыкі, Аўстраліі і Амерыкі. Узнікалі параўнаўчыя 
даследаванні пра буддызм, індуізм, іслам, іўдаізм і іншыя рэлігійныя 
сістэмы, узнікалі спробы рэканструкцыі першабытных вераванняў. 
Замацавалася думка, што рэлігія – неад’емная частка гісторыі чалавецтва, 
таму яна не можа вывучацца без удзелу гісторыкаў, этнолагаў і 
антраполагаў, але разуменне рэлігіі як феномену можа ажыццяўляцца 
толькі з дапамогай філасофіі. Гістарычныя даследаванні прыводзілі да 
разумення рэлігіі таксама як элемента сацыяльнага асяроддзя, да 
неабходнасці дапаўненні гістарычных метадаў вывучэння рэлігіі 
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сацыялагічнымі. Узнікалі розным падыходы да вывучэння рэлігіі як 
псіхічнага феномена.  

Паступова на аснове гэтых даследаванняў фарміруецца ўяўленне аб 
рэлігіі як складаным феномене культуры, які рэалізуе ў грамадстве шэраг 
важных функцый, якія забяспечваюць яго жыццяздольнасць. На мяжы 
XIX-ХХ стст. рэлігіязнаўства заваявала прызнанне як самастойная галіна 
навуковых ведаў. Рэлігія – складаная, шматслойная з’ява, таму сёння, 
таксама як і на першым этапе свайго развіцця, рэлігіязнаўства 
характарызуецца разнастайнасцю падыходаў, метадаў, пунктаў 
гледжання, міждысцыплінарнасцю. Мэта ралігіязнаўства – не прапаганда 
канкрэтнай рэлігіі альбо атэізму, а распаўсюджванне ведаў пра рэлігію як 
істотны элемент духоўнай культуры сучаснага чалавека. 

Рэлігіязнаўства як свецкая вучэбная дысцыпліна прадугледжвае 
фарміраванне ведаў аб рэлігіі як феномен сацыяльнага і духоўна-
культурнага быцця чалавека і грамадства, узаемасувязі і 
ўзаемадзеяння рэлігіі і іншых абласцей культуры, сацыяльных 
інстытутаў. 

Метады рэлігіязнаўства: 
1) канкрэтна-гістарычны (пошук і апісанне гістарычных фактаў); 
2) тыпалагічны (адмова ад дэталяў дзеля пошуку сутнасці з’явы); 
3) параўнальна-гістарычны (разгляд гістарычных падзей у 

рэтраспектыве і перспектыве); 
4) структурна-функцыянальны (разгляд рэлігіі яе сістэмы, якая 

складаецца з элементаў, пошук сувязей паміж гэтымі элементамі); 
5) герменэўтычны (вывучэнне тэкстаў з адказам на пытанне пра 

магчымасць разумення і наяўнасць адзінага сэнсу тэксту); 
6) фенаменалагічны аналіз (заняцце навукоўцам нейтральнай пазіцыі 

адносна рэлігіі, якую ён даследуе, адмова ад традыцыйных для 
грамадства, у якім ён жыве меркаванняў, каштоўнасцей альбо забабонаў, 
якія ўплываюць на ўспрыманне аб’екта даследавання дзеля дасягнення 
аб’ектыўнасці). 

http://www.google.ru/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all
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2 ЯЗЫЧНІЦТВА СТАРАЖЫТНЫХ СЛАВЯН   
 
1. Спецыфічныя рысы ранніх форм рэлігіі ўсходніх славян. 
2. Уяўленні пра “іншы свет”. Анімізм, татэмізм, фетышызм. 
3. Магія  ў кантэксце ранніх форм рэлігіі ўсходніх славян. 
4. Міфалогія ў духоўнай культуры ўсходніх славян. 
 

2.1 Спецыфічныя рысы ранніх форм рэлігіі ўсходніх славян 
 
Важнейшае месца ў светаадчуванні старажытных насельнікаў 

тэрыторыі Беларусі займала паганства, сувязь свядомасці сучасных 
людзей з паганствам таксама аказваецца глыбокай і разнастайнай. Тэрмін 
«паганства» умоўны, яго выкарыстоўваюць для абазначэння 
разнастайнай сукупнасці з’яў (анімізм, магія, татэмізм і інш.), якія 
ўваходзяць у паняцце «раннія формы рэлігіі». Спецыфікай паганства 
з’яўляецца характар яго эвалюцыі, пры якім новае не выцясняе старое, а 
напластоўваецца на яго. Рэлігія старажытных славян роднасная іншым 
рэлігіям ведычнага кораня – індыйскай, іранскай, грэцкай. Старажытныя 
славянскія словы, якія абазначаюць святое (бог, род, святло),  узыходзяць 
да індаеўрапейскай праасновы.  

Паганства старажытных насельнікаў тэрыторыі Беларусі  мела 
адметныя рысы: 

– Шырока распаўсюджана табуіраванасць святых імёнаў.  
У старажытнасці існавала перакананне, што веданне сапраўднага імя 

істоты дазваляе ўплываць на яе магічным шляхам, таму сапраўднае імя 
чалавека было вядома вельмі абмежаванаму колу сваякоў, а іншыя ведалі 
яго па мянушцы альбо другому імені. Называнне сапраўднага імя 
звышнатуральнай істоты магло лічыцца абразай альбо прыводзіла да 
непажаданай інтэграцыі з яе боку ў чалавечае жыццё.  

На тэрыторыі Беларусі зафіксавана дастаткова позняе бытаванне 
прыказкі «Я сказаў бы табе нешта, ды печ у хаце». Яна мае анімістычнае 
паходжанне: печ была жыллём хатніх духаў, а таму, называючы іх прытулак, 
гаспадар мог пазбегнуць называння канкрэтных імёнаў. Каб не абразіць 
сваіх багоў, продкі давалі ім вобразныя мянушкі ў дадатак да іх уласных 
імёнаў. Да Тарсцы-Чухны больш фамільярна звярталіся Цётка, Грамавіца. 
Жонка Перуна таксама мела больш блізкае імя – Цёця, а Дзед – гэта не 
толькі мянушка духу продкаў, але і вялікага божаства – Белабога. 

– Усе божаствы, за выключэннем Перуна, былі мірнымі, так што 
беларуская міфалогія са старажытнасці адлюстроўвала міралюбівы 
характар беларускага народа. 

– У продкаў беларусаў не было ўніфікаванай міфалагічнай сістэмы. 
Усходнеславянская міфалогія захавалася фрагментальна, яе далейшае 
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развіццё было пазбаўлена сістэмнасці. Гэта адбылося таму, што 
першапачатковы монатэізм змяніўся політэізмам, а затым на зямлі 
дрыгавічоў, крывічоў, радзімічаў і балтаў прыйшло хрысціянства, якое 
імкнулася выцесніць рэшткі паганства з душ новых хрысціян. 

 
2.2  Уяўленні пра “іншы свет”.  

Анімізм, татэмізм, фетышызм 
 
Галоўнай асаблівасцю рэлігійнага светаразумення людзей 

першабытнасці было тое, што яны не вылучалі сябе з навакольнага 
натуральнага асяроддзя, не бачылі прынцыповай розніцы паміж светам 
чалавека і прыродай. Прамысловая тэрыторыя, яе жывёльны, раслінны і 
чалавечы свет, стыхійныя сілы – усё гэта лічылася як адзіным цэлым. 
Свет, у якім жылі далёкія продкі беларусаў, быў густа населены вялікімі і 
малымі багамі і духамі. Абагаўляліся сілы прыроды, ад якіх залежылі і ў 
гармоніі з якімі імкнуліся будаваць сваё жыццё людзі. Аднак уяўленні аб 
першапачатковым політэізме рэлігіі старажытных славян няслушныя. 
Паганская рэлігія першапачаткова была монатэістычнай, людзі шанавалі 
адзінага бога пад імем Белабог. 

Адпаведна міфам, якія дайшлі да нашага часу, у старажытнасці 
язычнікі верылі, што рай чакае пасля смерці кожнага чалавека, яго не 
трэба неяк спецыяльна заслужыць. Называўся ён «вырай», выглядаў як 
прыгожы зялёны сад на беразе спакойнай ракі, напоўнены спевам птушак. 
Ада не існавала, продкі называлі сябе не слугамі божымі, а сваякамі 
багоў. Адлёт душы ў вырай (яна ўяўлялася міні-копіяй чалавека) быў 
непазбежны як сама смерць. 

Да смерці чалавек ставіўся інакш, чым сёння. Старажытны чалавек не 
быў індывідуалістам, ён не ў такой ступені, як у цяперашні час адчуваў 
каштоўнасць сваёй асобы. Лічылася, што нават пасля смерці цела душа 
захоўвае сувязь са сваякамі, цікавіцца іх справамі і ўдзельнічае ў іх, 
канчатковае расстанне душы з “гэтым светам” не наступала. Смерць была 
пераходам у іншы стан, які лічыўся больш паўнавартасным і шчаслівым 
(пасля смерці душа выпадала з іерархіі, уласцівай чалавечаму свету, не 
пакутавала ад хвароб і выпрабаванняў лёсу, набывала статус продка), таму 
людзі прасцей ставіліся да смерці, не адчувалі яе трагічнасці. Памерці ў 
гэтым свеце азначала парадніцца з душамі продкаў. Гэты нюанс захавала 
беларуская мова, у якой труна называецца таксама дамавінай (ад слова 
“дом”), бо з’яўляецца апошнім прытулкам чалавека, яго сапраўдным домам. 
Лічылася, што нябожчык толькі спіць, ён знаходзіцца бліжэй да асноў быцця. 
Адсутнасць страху смерці добра прыкметна па фальклору, дзе смерць на 
поле бою нярэдка называецца вяселлем. 
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Вера чалавека ў душу, у агульную адушаўлёнасць свету называецца 
анімізм. Старажытныя жыхары Беларусі верылі ў добрых духаў – берагінь – 
і злосных – упіраў. Злосныя насылалі хваробы, засявалі поле камянямі, 
адбіралі ў кароў малако. Каб жыць з багамі і духамі ў міры, іх стараліся 
задобрыць, упрасіць. Для размовы людзей з багамі былі ўзведзены капішчы, 
на якіх гарэлі непагасныя агні. Вогнішча запальвалі з дапамогай дубовых 
дроваў, у агонь часам падсыпалі бурштын. Чалавека, па віне якога згасала 
рытуальнае вогнішча, каралі смерцю. 

 Часам капішча (месца, дзе пакланяліся духам і багам) нагадвала 
сапраўдную крэпасць: на высокім беразе стаяў абведзенай ровам 
частакол, за якім паўкругам выстройваліся глыбока ўкапаныя драўляныя 
ідалы. Нават сёння шырока вядома прыказка: «У сасновым лесе – 
маліцца, у бярозавым – кахацца, у дубовым – волю каваць, у яловым – 
чорту душу прадаваць». Магчыма, у ёй схаваны аповед пра тое, дзе 
якому богу трэба пакланяцца (дуб – дрэва Перуна, капішча багіні 
кахання Лады знаходзілася ў бярозавым гаі, з цёмнымі сіламі 
сустракаліся ў цёмным яловым бары). 

Ідэнтыфікацыя чалавека з прыродай прыняла форму татэмізму - 
перакананыя, што кожная група людзей звязаная сваяцтвам з раслінай 
і жывёлам. У старажытнасці чалавек верыў у магчымасць перасялення 
душы ў любое цела. Часцей за ўсё татэмам была жывёла, радзей – расліна ці 
прыродная з’ява (напрыклад, вясёлка). Лічыцца, што ў сівой старажытнасці, 
калі шлюбу яшчэ не існавала і прасачыць, хто з’яўляецца бацькам дзіцяці, 
было немагчыма, менавіта па татэму адлівалася сваяцтва. Забойства 
татэмнай жывёлы было табуіравана – лічылася цяжкім злачынствам і 
каралася смерцю. Згодна з традыцыяй кругавой парукі, за ўчынак аднаго 
чалавека адказвала ўся сям’я, таму пакаранне з боку душы забітага татэма 
накладвалася на ўсіх сваякоў, на род у цэлым. Татэму не пакланяліся, яго 
лічылі бацькам або братам, які дапамагаў суродзічам. Таму ахвяра для 
татэма была актам клопату і спосабам выказвання любові да першапродка, а 
не вынікам страху, як у выпадку з фетышом. 

На землях Беларусі ў якасці радавога продка пачыталі мядзведзя. 
Яшчэ ў XIX ст. на Полаччыне святкавалі Камаедзіцу, сакавіцкае свята, 
калі мядзведзі прачыналіся пасля спячкі. Рыхтавалі стравы, якія нібыта 
любіў мядзведзь – аўсяны кісель, камы з гарохавай мукі (адсюль і назва 
свята). Пасля трапезы клаліся на палаткі і, пераймаючы мядзведзю, 
валяліся, просячы пры гэтым у яго заступніцтва і росквіту. У гонар 
продка ладзілі танцы ў вывернутых кажухах. 

Фетышызм – гэта вера ў звышнатуральную моц матэрыяльных 
прадметаў. У штодзённай мове фетышы звычайна называюць амулетамі 
альбо талісманамі. У фетыш магла ператварыцца зброя, прылада працы, 
упрыгожанне, калі яны праяўлялі незвычайныя якасці. Напрыклад, не проста 
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зброя, а кап’ё, якое належала некалькім пакаленням лепшых паляўнічых 
рода; каштоўны камень, які амаль не сустракаецца ў канкрэтнай мясцовасці; 
пячора, якая стала выратавальніцай племені ў час паводкі; гара дзіўнай 
формы, якая нагадвае стол альбо галаву чалавека. Фетыш шанавалі і 
прыносілі яму ахвяры, бо не разумелі прыроды яго заступніцтва, а таму 
імкнуліся задобрыць, каб яно працягвалася і ў далейшым. 

У старажытнага насельніцтва Беларусі ў вялікай пашане былі тыя, хто 
ўмеў рабіць абярэгі, якія баранілі чалавека ад нябачнай злой сілы. 
Фетышамі былі зубы дзікіх звяроў, бурштынавыя каралі, пярсцёнкі, 
падвескі і бранзалеты ў выглядзе качак, сонца і месяца. Жыццё і ўраджай 
сімвалізавалі конікі, абярэгі рабілі таксама ў выглядзе ключоў альбо 
замкоў, якія «замыкалі» чалавека ад нячыстай сілы. Ад нячыстай сілы 
чалавечае жыллё бераглі магічныя знакі, у першую чаргу разнастайныя 
салярныя (сонечныя) знакі (круг з крыжам або кропкай, крыж, кола). 
Гэты знак можна сустрэць на гафце, калысках, лыжках. Знакам бога 
Ярылы быў крыж з шасцю канцамі, які сімвалізаваў вечнае жыццё. 

 
2.3 Магія  ў кантэксце ранніх форм рэлігіі ўсходніх славян 
 
Кантакт паміж чалавечым і звышнатуральным светам ажыццяўлялі 

жрацы. Яны ведалі малітвы і прыемныя багам спевы, загаворы ад засухі, 
чорнай немачы і сурокаў. Сярод іх былі такія, якія маглі разганяць аблокі і 
прадказваць будучыню па самых розных прыкметах: звону ў вушах, крыку 
курыцы і крумкача, прадказальнікі па палёце птушак, варажбіты. 
Зялейшчыкі ведалі карысныя ўласцівасці травы – зелля, чарадзеі (ад 
старажытнага слова “чара” – келіх) маглі прыгатаваць адвары і рабіць 
магічныя дзеянні з вадой (напрыклад, зрабіць прадказанне, “зліць” хваробу, 
прываражыць каханага). Вешчунамі за складанасць іх працы і сувязь са 
стыхіяй агню лічылі кавалёў. Як распавядае міф, менавіта каваль прыкаваў за 
язык Змея Гарыныча, ён мог выкаваць чалавеку лёс, закаваць нячыстую сілу.  

Літаральна ўсе важныя моманты ў жыцці чалавека мелі сувязь з 
магіяй. Магія – гэта вера ў тое, што пры дапамозе сімвалічных 
дзеянняў, рытуалаў, абрадаў можна ўплываць на натуральны ход 
падзей. У адрозненне ад рэлігіі, магія імкнецца да ўзаемадзеяння з 
надпачуццёвым светам хаосу, таму магія знаходзілася на перыферыі 
культуры. У старажытнай суполцы поруч з князем стаяў жрэц, які 
нярэдка ажыццяўляў сакралізацыю ўлады. Ён жыў у цэнтры пасялення, 
жраца шанавалі, звяртацца да яго лічылася станоўчым учынкам. 
Вядзьмак жа – фігура забароненая, паўлегальная. Ён жыў на перыферыі 
чалавечага свету – у глыбі лесу, на ўскрайку пасялення. Звяртаючыся да 
звышнатуральнага свету космаса, жрэц прасіў і суадносіў сваю просьбу з 
воляй божаства, а вядзьмак, які звяртаўся да хаосу, падманваў і 
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патрабаваў. Вядзьмак знаўся з дэманамі, ён імкнуўся перахітрыць іх, а 
той, хто падманвае. Раней ці пазней і сам будзе падмануты, значыць 
існаванне ведзьмака было ненадзейным. Зрынуты чарадзей-вядзьмак 
цягнуў за сабой і ўсіх тых, хто звяртаўся да яго па дапамогу. Пра 
нешчаслівы лёс кліентаў ведзьмакоў і іх жудасную смерць распавядаюць 
міфы ўсіх старажытных народаў. 

Існуюць розныя тыпалогіі магіі. Адрозніваюць магію чорную і белую. 
Па аб’екце ўздзеяння – любоўную, прамысловую, лячэбную, бытавую; 
вылучаюць магію колеру, лічбаў, раслін і жывёл, водараў і сноў. 

Магія колеру. У свядомасці старажытных продкаў беларусаў сіні і 
зялёны колеры асацыяваліся з захадам, белы – з усходам, чырвоны – з 
поўднем, чорны – з поўначчу. У паўсядзённым жыцці чорную вопратку 
не апраналі, таму што яна асацыяваліся з вядзьмарствам, смерцю, 
смуткам і злом. Белы азначаў духоўную чысціню і прыгажосць, матчына 
малако, зямлю-карміцельку. Чырвоны – колер вясны, жыцця і агню. Аб 
шанаванні гэтых колераў сведчыць беларускі народны касцюм.  

Магія лічбаў. Чароўнымі лічыліся лічбы 3, 7 і 9. Лічба тры лічылася 
свяшчэннай ва ўсіх еўрапейскіх народаў. Яна сімвалізуе тры часткі 
Святога дрэва (3 вобласці светабудовы – неба, зямлю і падземнае 
царства). Тры сыны з’яўляюцца героямі шматлікіх казак. Трохчленны 
склад мае сям’я (бацька, маці, дзеці). Тры спробы даваліся героям міфаў, 
тры этапы мае любы працэс (узнікненне, развіццё, завяршэнне).  

Можна знайсці шмат прыкладаў шанавання лічбы сем: Святое дрэва 
мела 7 галін, 7 колераў мае вясёлка, 7 нот, 7 нябёсаў, у беларускіх казках 
нярэдка персанажамі выступалі 7 братоў – Сем сімяонаў.  

Чатыры – гэта таксама асаблівая лічба: 4 бакі свету (поўнач, 
поўдзень, захад і ўсход), са старажытнасці шанаваліся 4 асноўных 
элемента сусвету (агонь, вада, зямля і паветра), 4 пары мае год (вясна, 
лета, восень, зіма), можна вылучыць 4 часткі сутак (раніца, дзень, вечар, 
ноч), – гэтая лічба сімвалізуе цэльнасць свету.  

Сума 3 і 4 як лічбаў святых падвойвае сакральнасць 7. Множанне 
гэтых лічбаў дае яшчэ адну святую лічбу – дванаццаць: 12 месяцаў у 
годзе, 12 апосталаў вакол Хрыста, па 12 гадзін у дні і ночы, 12 месяцаў 
адбываецца выношванне жарабяці, адной з галоўных свойскіх жывёл 
старажытнасці. Па народных павер’ях, апоўдні і апоўначы нельга 
пачынаць нічога новага, раіцца спыніцца на імгненне, у гэтыя моманты 
добра атрымліваецца чараванне. Дзевяць як тройчы 3, таксама 
шанавалася, нездарма 9 месяцаў адбываецца выношванне дзіцяці. 

Згодна магічнаму светаўспрыманню, вялікае значэнне для лёсу 
чалавека мае яго імя. Лічылася, што імя нясе моцную энергетыку і 
вызначае рысы характару. Як казалася вышэй, у старажытнасці лічылася 
непажаданым раскрываць сваё імя старонняму чалавеку, таму што праз 
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яго можна зачараваць, таму часам давалі другое, агульнавядомае імя, 
сапраўднае жа ведалі толькі маці і бацька. Дачку называла маці, сына – 
бацька. Верылі, што імя можа перадаць дзіцяці якасці іншага чалавека, 
таму ў старажытнасці бярэ пачатак традыцыя называння дзіцяці ў гонар 
старэйшага сваяка, які пражыў доўгае шчаслівае жыццё і меў добры лёс.  

Калі дзеці ў сям’і паміралі адзін за адным у маленстве, у хрысціянскія 
часы дзяўчынку сталі называць імем прамацеры Евы, хлопчыка – Адамам. 
Маглі выбраць кумам чалавека, якога першым сустракалі на дарозе, тады 
дзіцяці давалі яго імя. Лічылася, што памяняць імя – гэта значыць змяніць 
лёс, як быццам пачаць жыццё нанова. Так новае імя маглі даць цяжка 
хвораму дзіцяці, а ў некаторых мясцовасцях Беларусі жонка наогул губляла 
ўласнае імя і пачынала звацца імем мужа (напрыклад, Палікарпіха – жонка 
Палікарпа, маладая жонка Івана – Іванава маладуха).  

Таксама лічылася, што першыя сорак дзён, успамінаючы памерлага, 
нельга называць яго па імені. Гэта магло перашкодзіць душы памерлага 
знайсці дарогу на той свет, ён мог заблытацца і з’яўляцца сваякам у 
якасці прывіда. Чараўнікі і чарадзеі таксама чаравалі не пад уласнымі, а 
пад іншымі імёнамі. У беларусаў прыкмета чараўніцы –імя Марыя або 
Марына, у еўрапейцаў – Маргана, Мелузіна, Медэя. 

Міфалагічная свядомасць вельмі стойкая, яна праз стагоддзі 
захоўваецца ў прыкметах, знахарстве, варажбе, рытуалах. Як, напрыклад, 
рэкамендуецца ў народнай культуры ставіць дом? Дрэва на будоўлю трэба 
секчы, калі месяц на спадзе. Маладзіковае дрэва хутка стане старым, 
нарыхтаванае ў поўню з’есць караед. Ні ў якім разе нельга браць дрэва, 
вывернутае бурай: лічыцца, што яго паваліў нячысцік (д’ябал), які разам з 
дрэвам паселіцца ў новым доме. Трапіцца скрыпучае дрэва – гаспадары 
часта стануць хварэць. Лепш за ўсё нарыхтаваць дрэва перад Вялікаднем, 
калі бяжыць вясновы сок, і Ярыла робіць драўніну самай цвёрдай. 

Выбраўшы месца для дома, гаспадар збіраў з чатырох палёў па камені, 
нёс іх за пазухай каля самага цела і клаў 4-кутнікам, якімі адзначаў куты. 
Потым станавіўся пасярэдзіне і прасіў рады ў старажытнага бога Рода. 
Калі камяні ляжалі некранутымі на тых месцах, дзе іх паклаў будучы 
гаспадар тры дні, рабілі выснову, што месца выбрана ўдала. Калі клалі 
першы вянок зруба, уважліва сачылі за тым, куды ўпадзе першая 
габлюшка. Калі ўнутр – будзе багаты дом. Паміж бярвеннямі клалі травы, 
сабраныя на Купалле, а часам і жменю намолатага на новых жорнах 
збожжа – каб злодзей, які ўлез у хату, не мог бы з яе выбрацца, пакуль не 
вярнуцца гаспадары. Існавала прыкмета: колькі чалавек у сваім жыцці 
разбурыў птушыных гнёздаў, столькі разоў будзе мяняць дом. 
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2.4 Міфалогія ў духоўнай культуры ўсходніх славян 
 
У якасці вышэйшага божаства продкі беларусаў шанавалі Белабога 

(Бялун). Ён быў бацькай усіх астатніх багоў, старэйшым. Таму таксама 
распаўсюдзілася мянушка Белабога – Дзед. Гэта вельмі старажытны 
персанаж, апісанне яго ў міфах даецца павярхоўна, між іншым. Белабог 
з’яўляўся для плямёнаў Беларусі “прабогам”, першасным божаством, 
персаніфікацыяй неба. Міфы распавядаюць, што Белабог часта 
абыходзіць свет у абліччы старога дзеда з доўгай белай барадой, у белым 
кажусе і кіем у руках. Белабог спачуваў людзям, ніколі не дзейнічаў 
супраць іх, але мог нязлосна пажартаваць, выпрабаваць чалавека і таго, 
хто вытрымае, шчодра ўзнагароджвае. Ён мог з’явіцца перад 
падарожнікам, які згубіў дарогу, каб вывесці таго з лесу. Белабог-Бялун 
мог з’яўляцца толькі ўдзень, калі свяціла сонца. 

Супрацьлегласцю Белабога з’яўляўся Чарнабог. Пра тое, як ён 
выглядаў, вядома няшмат. Магчыма, ён быў сынам Белабога. З 
Чарнабогам звязваюць сюжэт пра стварэнне свету. Ён змагаўся з 
Перуном і быў ім пераможаны з дапамогай молату, які перадаў Перуну 
Белабог. Жонка Чарнабога – жудасная багіня смерці Марана. 

Зюзя быў небяспечным богам зімы. Народныя паданні апісваюць яго 
як жудаснага старца з доўгай сівой барадой. Ён падарожнічаў, апрануты 
ў доўгае белае футра, босы і без шапкі, трымаючы ў руцэ жазло або 
жалезны кій. Угневаўшыся, ён стукаў кіем па зямлі, выклікаючы 
снегапад і абледзяненне. 

Пярун – бог грому, вайны і мужчынскай доблесці. Асабліва 
шанаваўся сярод ваяўнічых славянскіх плямёнаў. Тым, да каго ставіўся 
добразычліва, ён дарыў перамогу ў баі. Фальклор апісвае Перуна як 
чалавека гіганцкага росту, з чорнымі валасамі і залатой барадой, ён 
трымае два жорны, якія ўдарае адзін аб адзін, выклікаючы гром. 
Угневаўшыся, Пярун мог забіць кожнага, хто адважыўся яго абразіць. 
Лічылася, што час Перуновай улады доўжыцца ад першай да апошняй 
маланкі. Каб ахаваць сябе ад смяротных стрэл, на будынках ставілі 
грамавы знак – круг з шасцю радыўсамі. Адсюль і пайшоў звычай 
змяшчаць на дом або слуп кола, якое хутка ператваралася ў буслянку. 

Жонка Перуна насіла імя Жыва (Каляда, Цёця, Грамавіца). Яе 
шанавалі як багіню вясны і ўраджаю, уяўлялі ў выглядзе прыгожай 
жанчыны з вянком са спелых каласоў пшаніцы на галаве і садавіной у 
руках. Яна вельмі добразычліва, спачувае людзям. З гэтай багіняй 
звязана шанаванне казы. Прыняўшы яе выгляд, яна нарадзіла на зямлі 
сына, Дажбога. Пасля зімовага сонцастаяння Жыва-Каляда дадавала 
дзень, так пачынаўся новы гадавы цыкл. Свята ў гонар Каляды было ці 
ледзь не самым вясёлым. Па дварах хадзілі калядоўшчыкі, вадзілі з сабой 
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«бусла», «казу» (апошняя прыкідвалася мёртвай і потым уваскрасала, 
сімвалізуючы вясну), «мядзведзя». 

Адным іх самых папулярных багоў быў Дажбог-Хорс, бог сонца. Ён 
вырас разумным і адважным, дараваў дастатак і багацце. Дажбог адружыўся 
з багіняй вясны Ладай-Лёляй. Яна была дачкой марскога бога і нарадзіла 
Ярылу, які стаў богам палёў, ураджаю, доблесці і кахання. Яго продкі 
беларусаў уяўлялі ў выглядзе прыгожага юнака, апранутага ў белае, на 
белым кані, з вянком кветак на галаве. Увасабленне Ярылы – гэта Пагоня на 
гербе Вялікага княства Літоўскага. Па загадзе сваёй маці Ярыла адчыняў 
нябесныя вароты і спускаўся на зямлю. Яго прыход азначаў пачатак вясны. 
Акрамя таго, Ярыла распальваў юр – цялесны запал, клапоцячыся пры 
гэтым пра нараджэнне дзяцей. На Ярылаву ноч прыходзілася свята кахання, 
пра якое хрысціянскія святары пісалі пасля: «Хлопцам апаганьванне, дзевам 
разбэшчванне». 

Беларуская міфалогія распавядае і пра багоў малодшай іерархіі:  
o багі прыроды і стыхіі; 
o багі, якія аказваюць станоўчы і адмоўны ўплыў на чалавека;  
o багі-апекуноў людзей асобных прафесій. 
Сярод багоў стыхіі вылучаецца Волас-Вялес, які, акрамя таго, 

прызнаецца апекуном авечак і кароў, ён спрыяў спевакам і паэтам. Сварог 
быў богам неба і агню. Яго часта атаясамлівалі з Дажбогам, маглі называць 
Родам. Ён апладняў зямлю і ўсё жывое, кіраваў вятрамі і нябеснымі з’явамі. 
Невыпадкова ў беларускай мове з імем Рода звязана столькі важных слоў: 
народ, радзіма, родзіч, нараджэнне, прырода, ураджай, адраджэнне. 
Купала быў яшчэ адным богам сонца, магчыма, ён сімвалізаваў летняе 
сонцастаянне. Жыжаль шанаваўся як бог падземнага агню, памочнік 
кавалёў. У сваёй падземнай кузні ён каваў зброю, каб зрынуць Перуна. 
Людзі верылі, што ад яго працы зямля часта пераграваецца, так на 
тарфяніках узнікаюць пажары. Калі Жыжаль выходзіў на паверхню зямлі, 
Пярун пачынаў закідваць яго стрэламі – маланкамі. 

Паганства з часам не ператварылася ў элемент гісторыі. Гэтая культура і 
сёння захоўваецца на дне нашай свядомасці. Магічнае знайшло сабе 
прыстанак у навуцы (медыцына вырасла са знахарства), навуковыя тэорыі 
спрабуюць растлумачыць тэлекінез, празорлівасць, тэлепатыю. Паганства 
знайшло сабе прытулак у фальклоры, традыцыях народных святаў, 
касцюмах. У сучасным беларускім грамадстве элементы паганства жывуць у 
добрых і злых пажаданнях (Ні пуху, ні пяра), варожбах, замовах, веры ў 
цудоўную моц амулетаў, шанаванні святых крыніц. 
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3 З’ЯЎЛЕННЕ ХРЫСЦІЯНСТВА НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСІ. 
ПРАВАСЛАЎНАЯ КАНФЕСІЯ (Х - ПАЧ. ХХ СТСТ.) 

 
1. Хрышчэнне беларускіх земляў. Праваслаўная царква на Беларусі ў 
Х – XVIII стст. 
2. Становішча праваслаўнай канфесіі на тэрыторыі Беларускіх 
губерняў у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пач. ХХ стст.). 
3. Стараабрадніцтва на тэрыторыі Беларусі. 

 
 

3.1 Хрышчэнне беларускіх земляў.  
Праваслаўная царква на Беларусі ў Х – XVIII стст. 

 
Існуе паданне, што яшчэ ў IX ст. на тэрыторыі Полаччыны былі 

хрысціяне, а ў Полацку і Тураве нават існавалі епархіяльныя цэнтры. 
Геапалітычнае палажэнне нашай краіны на шляху з вараг у грэкі дазваляе 
лічыць версію аб наяўнасці тут дробных суполак хрысціян цалкам 
верагоднай. Афіцыйна годам хрышчэння беларускіх земляў з’яўляецца 
992 г., калі была заснавана Полацкая епархія. Як вядома, хрышчэнне пад 
уціскам з боку свайго мужа, вялікага кіеўскага князя Уладзіміра 
Святаслававіча, хрысціцеля Русі, прыняла полацкая княгіня Рагнеда. Пры 
гэтым сама яна стала манахіняй, і для яе быў пабудаваны манастыр 
(магчыма, скіт), дзе яна і пражыла некалькі апошніх год свайго жыцця. 
Крыніцы паведамляюць, што каля 1000 г. у Полацку ўжо была прынамсі 
адна хрысціянская царква. Ізяслава, сына Рагнеды і Уладзіміра, летапіс 
характарызаваў як набожнага адукаванага чалавека, які чытаў 
хрысціянскія кнігі. Ён спрыяў распаўсюджанню новай для беларускіх 
земляў веры. 

Паганства паступова пачало выцясняцца хрысціянствам у X-XI 
стагоддзях. На землях Беларусі яно ўводзілася больш мякка, чым у 
Кіеўскім княстве. Тут не было прымусовых хрышчэнняў народа, 
адсутнічалі дэманстратыўныя акцыі па знішчэнню ідалаў і апаганьванню 
капішчаў. У X-XI ст.ст. на землях Беларусі рэлігія ўяўляла сабой 
складаны шматслаёвы феномен, політэізм і хрысціянства суіснавалі 
паралельна ў свядомасці насельніцтва сённяшняй тэрыторыі Беларусі. 
Гэтую з’яву прынята называць двухвер’ем. Двухвер’е – гэта працэс 
узаемнага суіснавання і накладання паганскай і хрысціянскай 
культурных традыцый. Хрысціянізацыя суправаджалася ўзаемным 
непрыманнем, сутыкненнямі, знішчэннем святых для язычнікаў знакаў.  

Сведчаннем складанасці працэса хрысціянізацыі Беларусі з’яўляецца 
старажытная літаратура. “Аповесць мінулых гадоў” прыпісвала 
чарадзейства полацкаму князю Усяславу Брачыслававічу, у “Слове аб 
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паходзе Ігаравым” распавядаецца, што гэты князь меў здольнасць 
ператварацца ў ваўка. Цэнтрамі хрысціянізацыі былі гарады. 
Археалагічныя дадзеныя сведчаць, што прыхільнікаў політэізму ў 
старажытным горадзе Заслаўе ў 1020 г. было не больш за 9-13%, а ў 
сярэдзіне XI ст. – 2-2.5%.  

Сельскія жыхары вонкава прытрымліваліся хрысціянскіх звычаяў, 
насамрэч захоўваючы веру ў старых багоў. Хутка адбылася 
хрысціянізацыя вялікакняжацкага двара. Пра гэта сведчыць наяўнасць 
крыжыкаў у пахаваннях таго часу, распаўсюджанасць імёнаў Барыс і 
Глеб і шанаванне гэтых святых у Полацку, куды яно прыйшло з Кіева. 

Распаўсюднікі хрысціянства імкнуліся ажыццявіць трансфармацыю 
прасякнутага духам політэізму побыту ўсходнеславянскіх плямёнаў праз 
ператварэнне паганскіх месцаў культу ў хрысціянскія: на месцах былых 
капішчаў будаваліся першыя хрысціянскія храмы. Так, Полацкі Сафійскі 
сабор, Віцебская Благавешчанская царква, Гродзенская Барысаглебская 
(Каложская) царква ўзніклі на месцах былых язычніцкіх свяцілішчаў. 

Хрысціянскі каляндар дапасоўваўся да старажытных святочных дзён 
паганскага календара, галоўныя святы новай рэлігіі штучна падцягваліся 
да паганскіх (напрыклад, Ражаство да Каляд, свята Іаана Прадцечы – да 
Купалля). У час двухвер’я многія персанажы ўсходнеславянскай 
міфалогіі ператварыліся ў герояў казак, а некаторыя святыя набылі рысы 
старажытных багоў паганскага пантэону: Пярун адпавядае 
хрысціянскаму святому Іллі, Ярыла – святому Георгію (Юрыю), функцыі 
Вялеса як апекуна жывёлагадоўлі перайшлі да святога Уласа. 

Некаторыя адметныя рысы язычніцкага светапогляду і магічна-
абрадавай практыкі сталі элементам народнага святкавання хрысціянскіх 
святаў, напрыклад, Дзяды і Радаўніца. У фальклорных песнях і паданнях 
знайшлі адлюстраванне старажытны анімізм і татэмізм: іх героямі 
з’яўляюцца дрэвы, сонца, месяц, кветкі, рэкі. У казках узгадваюцца 
русалкі, вадзянікі, ваўкалакі, чэрці, лесавікі, дамавікі. Да нашага часу 
дайшлі элементы магіі: замовы, праклёны, рытуальна-засцерагальныя 
дзеянні ад стыхійных бедстваў, хвароб, сацыяльных катаклізмаў. 

Хрышчэнне Беларусі варта адрозніваць ад хрысціянізацыі – 
ператварэння хрысціянскай рэлігіі ў складовую частку светаўспрымання 
насельніцтва, распаўсюджвання хрысціянскай абраднасці ў побыце і 
вытворча-гаспадарчым жыцці, ліквідацыі язычніцкіх культаў. Гэты 
працэс працягваўся яшчэ ў перыяд Вялікага княства Літоўскага (XIV-
XVI стст.). Дваявер’е ў глухіх беларускіх вёсках было распаўсюджана да 
XII – пачатку XIII ст. Ужо ў сярэдзіне XVI ст. беларускі асветнік Сымон 
Будны адрозніваў хрысціянскую Русь (Заходнюю Беларусь) ад этнічных 
зямель Літвы, якая па-ранейшаму заставалася зонай распаўсюду 
паганства.  
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Пра замацаванне хрысціянства на землях Беларусі сведчыць 
павялічэнне колькасці цэркваў і манастыроў. У сярэдзіне XVI ст. у Вільні 
было 17 цэркваў, у Навагрудку – 10, у Брэсце і Полацку – па 9, у Гродне і 
Слоніме – па 6. Кіеўская праваслаўная мітраполія ахоплівала ўсю 
тэрыторыю Кіеўскай Русі, у тым ліку і Беларусь у яе сённяшніх межах. У 
канцы XIII – сярэдзіне XVI стст. на тэрыторыі Беларусі заснавана каля 40 
праваслаўных манастыроў, некаторыя з іх сталі цэнтрамі царкоўна-
рэлігійнага жыцця, адукацыі, іканапісу. 

З праваслаўнай царквой былі звязаны лёсы такіх славутых дзеячаў 
культуры, як Кірыла Тураўскі, выдатны царкоўны прамоўца, Ефрасіння 
Полацкая, заснавальніца жаночага (св. Спаса) і мужчынскага (св. 
Багародзіцы) манастыроў, асветніца, якая шмат год асабіста займалася 
кнігапісаннем, стварыла пры сваім манастыры цэнтр па перапісцы кніг. 

Увядзенне хрысціянства спрыяльна паўплывала на развіццё культуры 
беларускіх земляў: распаўсюдзілася пісьменнасць у яе кірылічным 
варыянце, з Візантыі разам з майстрамі-дойлідамі прыходзілі новыя 
будаўнічыя тэхналогіі. Пашыралася літаратурная творчасць, мастацтва 
мазаікі, развіваліся манументальнае дойлідства, жывапіс, дэкаратыўна-
прыкладнае мастацтва.  

Пачынаючы з XIV і да XVII ст. дамінуючай канфесіяй на 
тэрыторыі нашай краіны была праваслаўная. Асабліва гэта тычыцца 
цэнтральнай і ўсходняй Беларусі. Праваслаўная царква атрымала шэраг 
прывілеяў ад вялікіх князёў, яна мела вялікі ўплыў на ўзроўні мясцовага 
кіраўніцтва. Ва ўмовах феадальнай раздробненасці наяўнасць царкоўна-
адміністрацыйнай структуры адыграла асаблівую ролю. Мітраполія 
з’яўлялася гарантам існавання хрысціянскага арэала не толькі ў 
культурным, але і ў геаграфічным сэнсе. Мітрапаліт і біскупы актыўна 
ўдзельнічалі ў працы мясцовых і вярхоўных органаў улады, адукаваныя 
людзі, яны ведалі некалькі моў і нярэдка ўзначальвалі амбасады Вялікага 
княства Літоўскага ў іншых краінах, ажыццяўлялі судовыя функцыі.  

Першапачаткова праваслаўе ў перыяд Вялікага княства Літоўскага 
кананічна было звязана з Кіеўскім мітрапалітам, які ў XIV ст. пераехаў 
на жыхарства ў Маскву і такім чынам ператварыўся ў Маскоўскага 
мітрапаліта. Падпарадкаванне буйнейшай канфесіі дзяржавы царкоўнаму 
іерарху іншай краіны супярэчыла інтарэсам палітычнай улады Вялікага 
княства Літоўскага. Таму з пачатку XV ст. па ініцыятыве вялікага князя 
Вітаўта пачынаецца праца па стварэнню самастойнай праваслаўнай 
мітраполіі Вялікага княства Літоўскага. Сабор праваслаўных біскупаў 
прызначыў на пасаду першага праваслаўнага мітрапаліта дзяржавы 
Рыгора Цамблака. У 1472 г. праваслаўная царква Вялікага Княства 
Літоўскага і Польшчы атрымала кананічнае прызнанне 
Канстанцінопальскага патрыярха.  
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Пасля заключэння Брэсцкай царкоўнай уніі (1596 г.) праваслаўная 
царква на беларускіх землях апынулася ў цяжкім становішчы. Пасля 
з’яўлення ўніяцтва ўрад пачаў лічыць праваслаўную царкву “схізмай”, 
пашырыліся выпадкі канфіскацыі цэркваў і  манастыроў, забараняліся 
праваслаўныя набажэнствы. У XVI ст. пад ціскам вялікакняжацкай 
улады адбывалася нават некананічнае пастаўленне на біскупскую 
кафедру ў Полацкай праваслаўнай епархіі свецкіх людзей. Гэта 
прыводзіла да дыскрэдытацыі праваслаўнай царквы і злоўжыванняў.  

Важнае значэнне для развіцця праваслаўнай культуры на землях 
сённяшняй Беларусі ў канцы XVI – пачатку XVII стст. мела дзейнасць 
Мялеція Сматрыцкага (1577-1633), які ў сваіх палемічных творах, 
напісаных на беларускай, украінскай, польскай і лацінскай мовах 
выступаў супраць Брэсцкай царкоўнай уніі. Ад імя “праваслаўнай маці-
царквы” ён заклікаў беларускі і ўкраінскі народы да аб’яднання супраць 
экспансіі каталіцкай царквы. Мялеці Сматрыцкі ўвайшоў у гісторыю як 
аўтар першай славянскай граматыкі, у якой ён на высокім навуковым 
узроўні тлумачыў арфаграфію, сінтаксіс, этымалогію. 

Вальны сейм Рэчы Паспалітай 1632 г. і прывілеі караля Уладзіслава 
IV санкцыянавалі афіцыйнае ўзнаўленне дзейнасці праваслаўнай 
беларуска-украінскай духоўнай іерархіі. З 1686 г., паводле «Дамовы аб 
вечным міры» паміж Маскоўскай дзяржавай і Рэччу Паспалітай, 
праваслаўных епіскапаў у Рэч Паспалітую прызначаў Кіеўскі мітрапаліт, 
падданы Расіі, а кароль толькі зацвярджаў. Гэта давала нагоду Расіі 
ўмешвацца ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай на працягу ўсяго 
XVIII ст. 

У XVIII ст. на тэрыторыі Рэчы Паспалітай засталася толькі адна 
беларуская праваслаўная епархія ў Магілёве са 130 цэрквамі. Колькасць 
праваслаўнага насельніцтва ў гэты час ацэньваецца ў 100 000 – 250 000 
чалавек. Парафіяльныя святары мелі катастрафічна нізкі ўзровень 
пісьменнасці. Яны не ведалі граматы і сакрамэнтаў, не мелі паняцця аб 
колькасці запаветаў.  

Царква падтрымлівала развіццё духоўнай культуры, у асаблівасці 
кніжнай пісьменнасці, школьнай справы, летапісанні, святары часта былі 
дарадцамі палітычных дзеячаў. Асабліва плённай у гэтым кантэксце 
была дзейнасць магілёўскага праваслаўнага біскупа Георгія (Каніскага), 
які ў 1757 г. адчыніў пры архірэйскім доме ў Магілёве друкарню. Там 
надрукаваны “Катэхізіс” Ф. Пракаповіча на беларускай мове. Гэты 
праваслаўны біскуп заснаваў духоўную семінарыю пры Спаскім 
манастыры, займаўся збіраннем старажытных дакументаў па гісторыі 
праваслаўнай царквы на Беларусі. Прамова Георгія Каніскага на прыёме 
ў караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, выдадзеная на некалькіх 
еўрапейскіх мовах, стала ўзорам твору ў абарону верацярпімасці. 
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Вярнуўшыся пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай з часовай 
эміграцыі ў Расію, Георгі Каніскі садзейнічаў заснаванню праваслаўнай 
Мінскай епархіі. 

Важную ролю ў развіцці культуры Беларусі ў XVI-XVII стст. 
адыгралі праваслаўныя брацтвы – нацыянальна-рэлігійныя арганізацыі, 
пабудаваныя па дэмакратычнаму прынцыпу. Часцей за ўсё яны ўзнікалі ў 
вялікакняжацкіх гарадах пры буйных царкоўна-культавых цэнтрах: у 
Вільні, Магілёве, Брэсце, Мінску, Пінску і інш. Галоўным органам 
самакіравання брацтваў з’яўляліся “сходкі” – агульныя сходы, якія 
перыядычна адбываліся ў брацкім доме.  Паміж пасяджэннямі справамі 
брацтва кіравалі “старэйшыя” братчыкі, “шпітальныя дазорцы”, 
царкоўныя будаўнікі, якія замяняліся кожны год. Брацтвы актыўна 
займаліся выдавецкай справай, засноўвалі праваслаўныя школы, 
падтрымлівалі антыўніяцкі настрой, спрыялі развіццю этнічнай 
самасвядомасці беларусаў і ўмацаванню міжнародных культурных 
сувязей. 

 
3.2 Становішча праваслаўнай канфесіі на тэрыторыі 

беларускіх губерняў у складзе Расійскай імперыі 
 (к-ц XVIII – пач. ХХ стст.) 

 
Паколькі ў Расійскай імперыі праваслаўе было пануючай канфесіяй, 

асноўным напрамкам палітыкі царскага ўрада пасля далучэння 
тэрыторыі Беларусі стала ўмацаванне на ёй праваслаўя. Галоўным 
рэзервам для папаўнення паствы сталі ўніяты. Адразу пасля падзелаў 
біскуп Георгій (Каніскі) звярнуўся да Кацярыны II з прашэннем аб 
пераводзе ўніятаў у праваслаўе. З 1780 г. дадзены дазвол прызначаць 
праваслаўных святароў на вакантныя месцы ва ўніяцкай царкве, калі 
гэтага жадалі прыхаджане. Масавыя пераходы сялян у гэты час былі 
адзначаны ў тых вёсках, уладальнікамі якіх сталі рускія дваране.  

Парадаксальна, але пануючая ў палітычным сэнсе праваслаўная 
царква ў першай чвэрці XIX ст. на Беларусі заставалася беднай, таму 
колькасць парафій, цэркваў і манастыроў скарачалася, – вернікам было 
не пад сілу ўтрымліваць бацюшку. Дзяржава дапамагала толькі ў 
выключных выпадках, напрыклад, пасля вайны 1812 г. 

Пасля падаўлення паўстання 1863 г. праваслаўная царква стала 
сродкам русіфікацыі беларусаў. Праваслаўе ў расійскім грамадстве 
ўспрымалася як аснова рускай народнасці, галоўная лінія развіцця 
духоўнага жыцця. Менавіта праваслаўныя святары павінны былі 
пераканаць беларусаў, што іх родная зямля спакон веку – рускі край, а 
самі яны – апалячаныя рускія, якім варта вярнуцца і да праваслаўнай 
царквы, і да рускай народнасці.  
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Пры пераходзе з праваслаўя ў іншую веру з 1857 г. людзей пазбаўлялі 
ўсіх правоў і прывілеяў, адпраўлялі ў ссылку ў Сібір, прадстаўнікоў 
непрывілеяваных саслоўяў каралі розгамі і адпраўлялі ў арыштанцкія 
роты на 1-2 гады. Каб узмацніць пазіцыі царквы, па ўсёй Беларусі 
тэрмінова рамантавалі будынкі, святароў пераводзілі на Беларусь з 
Цэнтральнай Расіі. Грошы на гэта вылучаліся з кантрыбуцыі, сабранай з 
польскай шляхты. За некалькі гадоў пасля падаўлення паўстання ў 
праваслаўе з каталіцтва перайшло больш за 80 000 чалавек – цэлымі 
сем’ямі і прыходамі.  

Гэты працэс меў лагічны вынік: на канца XIX ст. большасць 
насельніцтва Беларусі належала да праваслаўнай канфесіі (60%), толькі ў 
Віленскай губерні нязначна пераважалі па-ранейшаму каталікі. 
Праваслаўнае духавенства рыхтавалі духоўныя семінарыі (Магілёўская, 
Мінская, Віцебская і Літоўская), перад паступленнем туды трэба было 
скончыць духоўнае вучылішча. З’явіліся праваслаўныя жаночыя 
вучылішчы для дзяўчат з сем’яў духавенства (з 13 расійскіх, 5 
знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі). Яны не мелі адмысловай праграмы 
навучання і ў большай ступені займаліся выхаваннем. Іх мэта – 
рыхтаваць добрых жонак для святароў. 

Адразу пасля падаўлення паўстання 1863 г. урадам былі зробленыя 
захады, каб паставіць адукацыю пад кантроль праваслаўнай царквы. 
Ствараліся шматлікія царкоўна-парафіяльныя вучылішчы, дзе 
выкладанне вялося на рускай мове. Школы былі дрэнна абсталяваныя, 
знаходзіліся ў непрыстасаваных памяшканнях (пры царкве, у дамах 
сялян або святароў), часта на ўсю ўстанову меўся адзіны падручнік, дзе-
нідзе не вучылі пісаць, таму што не было паперы і чарніла. Пасля 1864 г. 
колькасць царкоўна-прыходскіх школ стала зніжацца, ім на змену 
прыйшлі народныя вучэльні свецкага характару, што адпавядала духу 
капіталістычнай эпохі, але кірунак на русіфікацыю захаваўся. 

У 1880-90-я гг. у мэтах умацавання пазіцый праваслаўя ўрад 
вырашыў выкарыстоўваць брацтвы, якія практычна зніклі да канца XVIII 
ст. Сярод іх царкоўнае брацтва ў імя Свяціцеля Мікалая і прападобнай 
князёўны Ефрасінні ў Полацку (1867). Брацтва збірала грошы на 
падрыхтоўку народных настаўнікаў, аказвала матэрыяльную дапамогу 
храмам, школам і вучням, утрымлівала багадзельню. Брацтвам грошы 
вылучалі імператрыца і Святы Сінод. 

Для распаўсюджвання праваслаўя на «іншаверцаў» з 1869 г. 
ствараліся аддзяленні місіянерскага грамадства (Мінск, Віцебск). 
Галоўнай мэтай місіянераў з’яўляліся стараверы. У другой палове XIX ст. 
колькасць праваслаўных манастыроў зменшылася з больш чым 60 да 37, 
пры гэтым заснаваныя новыя (Бялыніцкі мужчынскі Ражаства 
Багародзіцы, Мінскі мужчынскі Свята-Духаў). Павялічылася колькасць 
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манахаў – звычайна ў манастыры налічвалася больш за 50 чалавек. 
Манастыры падтрымлівалі брацтвы, засноўвалі друкарні, адкрывалі 
прытулкі і багадзельні. 

Па ўказе аб верацярпімасці 17 кастрычніка 1905 г. стала можна 
беспакарана мяняць вызнанне. Указ не змяніў пазіцыі дзяржавы па 
пытанні аб змешаных шлюбах: калі ў шлюб уступаў праваслаўны, ён 
абавязкова ажыццяўляўся паводле праваслаўнага абраду, дзеці 
станавіліся праваслаўнымі. Калі ж шлюб ажыццяўляўся паводле абраду 
іншай веры, ён лічыўся несапраўдным, а дзеці незаконнанароджаным. 

Праваслаўнае духавенства ў XIX – пачатку ХХ стагоддзя ўносіла 
значны ўклад у навуку і асвету Беларусі. Пачэснае месца сярод 
краязнаўцаў заняў выхаванец Санкт-Пецярбургскай праваслаўнай 
духоўнай акадэміі Д. Даўгяла, які збіраў і выдаваў дакументы па гісторыі 
царквы. Шмат прац па гісторыі напісаў сын сельскага святара Я. Арлоўскі. 

Такім чынам, у 2 палове XIX – пачатку ХХ стст. пазіцыі праваслаўнай 
царквы ў Беларусі ўзмацніліся. Узрасла колькасць храмаў, прыхаджан, 
святароў, манахаў. Павялічылася зацікаўленасць і матэрыяльная падтрымка 
з боку ўрада, які разглядаў праваслаўную царкву як сваю апору. 

 
3.3 Стараабрадніцтва на тэрыторыі Беларусі 

 
З XVII ст. Беларусь разам з такімі рэгіёнамі як Памор’е і Прыбалтыка 

стала месцам кампактнага пражывання старавераў. Вымушаныя пакінуць 
родныя мясціны з-за пераследу царызму, яны захоўвалі свае нацыянальныя 
і канфесійныя традыцыі. Паступова адбывалася адаптацыя перасяленцаў 
да мясцовых умоў. Сёння многія стараверы, якія жывуць у Беларусі, лічаць 
сябе беларусамі, бо тут жылі ўжо некалькі пакаленняў іх продкаў і 
нарадзіліся яны самі. Гісторыя расколу і царкоўнай рэформы, якая 
праводзілася патрыярхам Ніканам і царом Аляксеем Міхайлавічам, досыць 
драматычная. Пачатак XVII ст. ў Расіі – перыяд, вядомы пад назвай 
“смутнага часу”. Царская ўлада хацела бачыць у царкве дзейснага саюзніка 
для правядзення сваёй палітыкі. Патрыярх Нікан правёў шэраг царкоўных 
рэформаў, уніфікаваў абраднасць і богаслужбовыя кнігі (1654). 
Двуперснае складанне было заменена троеперсным. Была абвешчана новая 
арфаграфія імя Хрыста – замест «Іісус» сталі пісаць “Ісус”. 
Старажытнарускі малюнак крыжа васьміканцовы. Ніканіянства, не 
адмяняючы цалкам васьміканцовы крыж, у якасці асноўнага сімвала 
крыжа ўводзіла чатырохканцовы. “Крукі” (своеасаблівыя нотныя знакі) – 
спевам шматгалоснага хору па нотах.  

У рэформах Нікана многія традыцыйна арыентаваныя праваслаўныя 
людзі ўбачылі замах на нацыянальныя асновы. Па сутнасці адмова ад 
даўніны разумелася простым народам як адмова ад уласнай гісторыі, ад 
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сваіх каранёў. Правадыром расколу стаў пратапоп Авакум. Адной з 
рухаючых крыніц расколу з’явіўся народны пратэст супраць прыгоннага 
права і бюракратызму. Селянін, сыходзячы ў раскол, выказваў сваё 
маральнае непрыманне не толькі навацый, але таксама прыгоннага прыгнёту.  

Раскольнікі не спыняліся і перад адкрытымі формамі барацьбы, пра 
гэта сведчыць шматгадовая барацьба манахаў Салавецкага манастыра з 
царскімі стральцамі; важную ролю адыгралі матывы “старой веры” у 
паўстаннях Сцяпана Разіна і асабліва Емяльяна Пугачова. Аснову 
стараверства складалі сяляне, пасадскае насельніцтва, ніжэйшае 
духавенства, духоўнае жыццё якіх было засяроджанае ў прыходскай 
царкве. Абрад у іх рэлігійным жыцці адыгрываў ледзьве не асноўную 
ролю. Да расколу далучыліся і прадстаўнікі вышэйшых слаёў грамадства, 
незадаволеныя “заходніцкай” палітыкай урада. 

Стаўленне старавераў да афіцыйнай царквы і дзяржавы, рашэнне 
праблемы шлюбу і сям’і, а таксама іх інтэрпрэтацыя вучэння аб 
антыхрысце прадвызначылі дзяленне старавераў на мноства напрамкаў. 
Культавыя асаблівасці з’яўляліся асновай для дробных плыняў. 
Напрыклад, рабінаўцы прызнавалі толькі рабінавы крыж, дзірнікі 
надавалі малітве асаблівае значэнне для выратавання, і каб яна хутчэй 
даходзіла да Спаса (Хрыста), рабілі ў дахах дамоў адтуліны – дзіркі. З 
цягам часу ў стараверстве выдзелілася два асноўныя напрамкі: папоўцы і 
беспапоўцы. Паслядоўнікі папоўцаў прымалі ў свае суполкі святароў, 
якія перайшлі да іх з пануючай царквы. Беспапоўцы адмаўлялі 
царкоўную іерархію. 

Разам з узмацненнем рэпрэсій шырыліся ўцёкі сялян, якія не прынялі 
рэформы патрыярха Нікана на ўскраіны дзяржавы. Першыя звесткі аб 
стараверах на Беларусі адносяцца да другой паловы XVII ст. Уцекачы з 
Памор’я і цэнтральных абласцей Расіі, раскольнікі заснавалі ў 1685 г. (па 
іншых звестках, у 1682 г.) стараверскую слабаду ў Ветцы (востраў на р. 
Сож), якая ў хуткім часе ператварылася ў галоўны рэлігійны цэнтр 
стараверства папоўскага напрамку.  З часам Ветка абрасла гандлёва-
рамеснымі слабодамі, колькасць насельніцтва дасягнула 40 000 чалавек.  

Веткаўская суполка адрознівалася ад іншых напрамкаў стараверства 
некаторымі “вольнасцямі”. Мясцовыя стараверы гатавалі і ўжывалі ў 
богаслужбовых мэтах уласнае міра. Іншым быў спосаб прыняцця 
(хрышчэння) свецкіх і манахаў, што прыходзілі да іх з праваслаўнай 
царквы. Папоўцы-веткаўцы асуджалі самаспаленне, прызнавалі іконы, 
пісаныя іншавернымі майстрамі, не лічылі грахом спажываць разам з 
праваслаўнымі ежу і пітво. Пра старавераў казалі наступным чынам: 
цвярозыя, упраўныя, працавітыя, але ганарлівыя і недаверлівыя, у іх 
сумленнае слова мацней за ўсе пісьмовыя дагаворы. У хатах і вопратцы 
чыстыя, любяць займацца будаўніцтвам, пчалярствам, возніцтвам. 
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Паны Халецкія, на землях якіх пасяліліся стараверы, апекавалі 
раскольнікаў і карысталіся іх паслугамі. Гандлёва-прамысловыя слабады на 
чале са стараверамі квітнелі не горш за многія павятовыя гарады. Сюды 
сцякаліся багатыя ахвяраванні ад аднаверцаў з Расіі, што прыцягнула ўвагу 
рускага ўрада. З першых год свайго існавання Ветка імкнулася 
ператварыцца ў “другую Маскву”, гэтае спаборніцтва праяўлялася, сярод 
іншага, у збіранні рукапісных і старадрукаваных кніг. І галоўную плошчу ў 
Ветцы не здарма назвалі Чырвонай. У 1695 г. была пабудавана Пакроўская 
царква, пазней – аднайменны манастыр. Ветка хутка стала галоўным 
цэнтрам распаўсюджвання асветы і пісьменства ў рэгіёне. 

Царызм, зацікаўлены ў вяртанні збеглых старавераў, у 1735 г. 
гвалтоўна ажыццявіў “першую выганку” Веткі. На працягу года тут былі 
спалены манастыры, скіты, царква і іншыя памяшканні, а 13 000 
жыхароў слабод вернутыя на ранейшыя месцы жыхарства. Прымусовае 
высяленне было выклікана фактам знаходжання ў Ветцы ў 1772 будучага 
кіраўніка сялянскай вайны Емялляна Пугачова, якога хаваў мясцовы 
старавер. Шматлікія майстры-стараверы (разьбяры, іканапісцы, 
каменшчыкі, будаўнікі) пайшлі шукаць заробку ў буйныя гарады 
Расійскай імперыі – Маскву, Кіеў, Санкт-Пецярбург. У 1758 г. Ветка 
зноў адрадзілася. У 1764 г. пры Кацярыне II Ветка была канчаткова 
разбураная ў выніку «другой выганкі» і ўжо не змагла аднавіцца як 
рэлігійны цэнтр, саступіўшы сваё месца Старадуб’ю. Некаторая частка 
вернікаў рассялілася па паветах Магілёўскай губерні.  

Пасля далучэння Беларусі да Расійскай імперыі ўказы ўрада ў 
дачыненні да старавераў нярэдка былі супярэчлівыя. Калі ў 1778 г. 
раскольнікам забаронена мець цэрквы, то ў 1788 г. стараверам Беларусі 
дазволена іх адкрываць і праводзіць набажэнствы па старадрукаваных 
кнігах. Не раз узнікала пытанне аб далучэнні старавераў да праваслаўя. У 
1798 г. веткаўскія стараверы падалі прашэнне аб далучэнні да 
Беларускай епархіі, але пасля бунту, які прайшоў тут у 1798 г., 
адмовіліся ад гэтай думкі. Папоўцы далучыліся да праваслаўнай царквы 
праз этап «аднаверства», калі ў іх прыходы прызначаліся праваслаўныя 
святары, але служылі яны па стараверскіх кнігах і карысталіся 8-
канцовым крыжам і хрысціліся па-свойму.  

Нягледзячы на страту Веткай славы галоўнага цэнтра стараверства, яна 
доўга захоўвала свой духоўны аўтарытэт. Яшчэ ў пачатку ХХ ст. менавіта 
адсюль запрашалі да сябе іканапісцаў стараверы іншых рэгіёнаў. Як 
жывапісны цэнтр Ветка была вядома з XVIII ст., калі мясцовыя абразы сталі 
разыходзіцца па шматлікіх суполках старавераў. Асаблівасцю веткаўскай 
стараверскай іконы была разнастайнасць мастацкіх традыцый, прынесеных 
майстрамі з розных рэгіёнаў Расіі, Украіны і Беларусі. Адной з папулярных 
ідэй у мясцовым іканапісе стаў вобраз райскага саду.  
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У другой  палове XIX ст. стараверы пражывалі ва ўсіх беларускіх 
губернях акрамя Гродзенскай, пры чым іх колькасць пастаянна 
павялічвалася. Па дадзеных перапісу насельніцтва 1897 г., найбольшая 
колькасць старавераў пражывала ў Віцебскай губерні. У Мінскай губерні 
самым буйным цэнтрам стараверства быў Бабруйск, у Магілёўскай 
губерні – Гомель. Асноўным месцам іх пражывання былі вёскі, і 
займаліся яны сельскай гаспадаркай. Усе справаздачы ўтрымліваюць 
станоўчыя характарыстыкі гэтай катэгорыі насельніцтва: цвярозасць, 
акуратнасць, бесканфліктнасць, працавітае выкананне павіннасцяў, але 
пры гэтым жудасную беднасць – вялікая частка старавераў не мела 
ўласнай зямлі, апрацоўвала казённую зямлю. 

Жылыя пабудовы старавераў адрозніваліся ад пабудоў мясцовага 
насельніцтва большымі памерамі, абавязковым дзяленнем на жылую і 
чыстую паловы, асобны пакой у хаце займала малельня. Пры кожнай 
хаце абавязкова была лазня. На беларускую зямлю стараверы прынеслі 
традыцыі рускай кухні: яны ўжывалі капусту, кашу, квас. Стараверскі 
традыцыйны касцюм адрозніваўся ад вопраткі мясцовых сялян. 
Мужчыны насілі доўгія каптаны, камізэлькі альбо паддзёўкі, кашулі-
касавароткі навыпуск, шырокія штаны, боты з высокімі халявамі. 
Жанчыны апраналі сарафаны, дзяўчаты – спадніцы з кашулямі. 

Указ 1863 г. дазваляў стараверам засноўваць свае школы граматы або 
пасылаць дзяцей у агульныя навучальныя ўстановы без абавязковага 
вывучэння Закона Божага. Яны мелі права тварыць малітву, збіраючыся 
разам, па сваіх абрадах як у хатах, так і ў спецыяльных будынках і на 
могілках. Але пры гэтым яны не павінны былі аказваць «вялікага 
ўплыву» на праваслаўных (хросныя хады, нашэнне традыцыйных убораў 
на публіцы, выкананне песнапенняў пры старонніх забаронены).  

У канцы XIX – пачатку ХХ ст. назіраўся актыўны пераход папоўскага 
напрамку ў праваслаўе, асабліва ў Віленскай і Ковенскай губернях. 
Адносіны паміж стараверамі і праваслаўнымі былі добразычлівымі, 
праваслаўныя святары часта прымалі дзяцей старавераў у царкоўна-
прыходскія школы, яны вучыліся нават у народных вучылішчах і 
гімназіях. Адбываўся працэсы моўнай асіміляцыі: у мове старавераў 
з’яўлялася ўсё больш беларускіх словаў, а на 1897 г. каля 12% з іх лічылі 
беларускую мову роднай. 

Пасля ўказа 1905 г. аб верацярпімасці павялічылася колькасць 
зарэгістраваных суполак старавераў і іх малітоўных дамоў. З’явіліся 
брацтвы, да мэт якіх адносілася ўзняцце нацыянальнай самасвядомасці і 
духоўнасці з дапамогай кнігадрукавання, народных чытанняў, стварэння 
бібліятэк і школ, абарона матэрыяльных інтарэсаў: стварэнне танных 
сталовых, начлежак, багадзельняў. 
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4  КАТАЛІЦЫЗМ НА БЕЛАРУСІ (Х - пач. ХХ стст.) 
 
1. Станаўленне каталіцкай царквы на беларускіх землях (XIV- XVI ст.). 
2. Каталіцтва як дамінуючая канфесія Рэчы Паспалітай (XVII-ХVIII ст.). 
3. Становішча каталіцкай царквы на Беларусі ў перыяд уваходжання 
ў склад Расійскай імперыі (канец ХVIII – пачатак ХХ стст.). 
4. Уніяцтва ў кантэксце беларускай культуры XVI – пачатку ХХ ст.  

 
4.1 Станаўленне каталіцкай царквы на беларускіх землях 
 
Афіцыйна  каталіцтва прыйшло на Беларусь у канцы XIV ст. Гэты 

працэс быў звязаны з прыняццем Крэўскай уніі (1385 г.), якая звязала ў 
адзінае цэлае Вялікае княства Літоўскае і Польшчу. Саюз з Польшчай 
меў значныя гаспадарчыя, ваенна-палітычныя і культурныя наступствы. 
Сярод апошніх – прыняцце каталіцтва ў якасці дзяржаўнай рэлігіі 
Вялікага княства Літоўскага, што прывяло да абвастрэння этнарэлігійных 
адносін, таму што абсалютная большасць усходнеславянскага 
насельніцтва тэрыторыі сённяшняй Беларусі на той момант ужо каля 400 
год спавядала праваслаўную рэлігію. Пры гэтым паглыбленне праз 
Польскую дзяржаву царкоўных кантактаў з заходнімі каталіцкімі 
краінамі і ўзмацненне пазіцый каталіцкай царквы на Беларусі спрыялі 
росту культурных кантактаў з Заходняй цывілізацыяй, якая ў гэты 
момант перажывала росквіт рэнесанснай культуры. Такім чынам, 
пашырэнне каталіцтва на Беларусі, нягледзячы на некаторыя адмоўныя 
аспекты гэтага працэса, мела вынікам больш актыўнае ўключэнне 
тэрыторыі Беларусі ў агульнаеўрапейскія палітычныя і культурныя 
працэсы. 

У 1387 г. прывілеем князя Ягайлы было заснавана Віленскае 
каталіцкае біскупства, якое ахоплівала, разам з іншымі, амаль усе 
беларускія землі. Стваралася новая каталіцкая царкоўна-
адміністратыўная структура. З канца XIV ст. да сярэдзіны XVI ст. у 
межах Віленскай епархіі былі заснаваны 142 парафіі (прыхода), а ў 
Падляшшы, якое ўваходзіла ў склад Вялікага княства Літоўскага, але 
зараз знаходзіцца па-за тэрыторыяй Рэспублікі Беларусь – 22. У 
Заходняй Беларусі асноўнае ядро каталіцкіх парафій склалася ў межах 
Ашмянскага, Навагрудскага, Лідскага, Гродзенскага, Мінскага і 
Ваўкавыскага паветаў. 

У дадзены перыяд каталіцкая царква не ажыццяўляла актыўную 
місіянерскую дзейнасць. Сетка парафіяльных касцёлаў абслугоўвала ў 
асноўным літоўскае і польскае насельніцтва, якое асела на беларускіх 
землях пасля стварэння Рэчы Паспалітай абодвух народаў. У тых жа 
мясцовасцях нярэдка дзейнічалі і праваслаўныя, і каталіцкія храмы. 
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Пануючае дзяржаўна-палітычнае становішча каталіцкай царквы 
дазволіла ёй хутка стварыць на землях Вялікага княства Літоўскага 
буйное землеўладанне, што супярэчыла інтарэсам праваслаўных 
святароў, шляхты, мяшчанства і сялянства Беларусі. 

Пашырэнне каталіцкіх прыходаў актыўна падтрымлівалі вярхоўная 
ўлада і магнатэрыя. Гэта адлюстравалася ў заканадаўстве, прадстаўніцтве 
каталіцкіх іерархаў у органах дзяржаўнай улады, імунітэтных правах 
католікаў. Хаця Рэч Паспалітая да прыняцця Люблінскай уніі была 
талерантнай дзяржавай, нельга лічыць, што ўсе канфесіі ў ёй карысталіся 
аднолькавымі правамі. Напрыклад, у Раду Вялікага княства Літоўскага 
было ўключана каталіцкае духавенства, а праваслаўныя і пратэстанцкія 
святары ў яе не дапускаліся. Калі-некалі назіраліся парушэнні 
заканадаўства з боку караля на карысць каталіцкай царквы. Пасля ўзяцця 
Полацка ў 1571 г. кароль Стэфан Баторый перадаў значныя зямельныя 
ўладанні і цэрквы праваслаўнай полацкай архіепіскапіі ордэну езуітаў. 

 
4.2 Каталіцтва як дамінуючая канфесія Рэчы Паспалітай 

(XVII-ХVIII ст.ст.) 
 
На беларускіх землях каталіцызм пачынае пераважаць з сярэдзіны 

XVII ст. Новыя парафіі размяшчаліся пераважна на Захадзе Беларусі: па 
лініі Іказнь-Будслаў-Нясвіж-Пінск. Ва ўсходніх раёнах касцёлаў не было 
практычна да пачатку XVIII ст. (у канцы XV ст. адзіны касцёл стаяў у 
Полацку).  

Узніклі каталіцкія манаскія ордэны: францысканцаў (Ліда, Старыя 
Ашмяны, Навагрудак, Пінск), аўгусцінцаў (Брэст, Быстрыца), 
бернардынцаў (Гродна, Браслаў, Полацк). У XVI-XVIII стст. на Беларусі 
дзейнічалі 18 мужчынскіх і 7 жаночых каталіцкіх ордэнаў. У пач. XIX ст. 
на тэрыторыі Беларусі школы ўтрымлівалі: піяры (4), дамініканцы (3), 
місіянеры францішкане (1). 

Сярод каталіцкіх ордэнаў асабліва выдзяляўся ордэн езуітаў. На 
Беларусі прадстаўнікі ордэну з’явіліся ў 1569 г., іх запрасіў з Заходняй 
Еўропы Віленскі біскуп Валерыян Пратасевіч для барацьбы з 
Рэфармацыяй. Езуіты дзейнічалі як сапраўдныя дыпламаты і імкнуліся 
стаць духаўнікамі ўплывовай шляхты і магнатаў. Выдатна адукаваныя 
людзі, айцы езуіты сталі ў іх сем’ях дарадчыкамі і хатнімі настаўнікамі. 
Такім чынам яны атрымалі мажлівасць уплываць на палітыку дзяржавы, 
а таксама забяспечыць сваё становішча ў заканадаўчай і гаспадарчай 
сферах.  

Дзейнасць ордэна была накіравана ў будучыню, таму асноўны націск 
яго прадстаўнікі зрабілі на справу адукацыі моладзі. У Вільні была 
заснавана школа (калегіюм), пры чым яе класы працавалі калі на заняткі 
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з’яўлялася самаменшае 15 вучняў. У бясплатным для наведвання 
калегіюме панавала дысцыпліна, быў уведзены адпаведны духу эпохі 
спосаб выкладання, там працавалі выдатныя настаўнікі, што здабыла яму 
добрую славу ў шматканфесійным грамадстве, таму хутка школы езуітаў 
сталі наведваць вучні ўсіх хрысціянскіх суполак. Час ад часу гэта 
прыводзіла да змены веравызнання, напрыклад, сыны кальвіністаў 
Мікалая Радзівіла Чорнага і праваслаўнага Канстанціна Астрожскага 
пасля сканчэння езуіцкага калегіюма сталі каталікамі. 

Хоць папа Клімент XIV у 1773 г. распусціў ордэн езуітаў, ён 
працягваў дзейнічаць на тэрыторыі Віцебскай і Магілёўскай губерняў. У 
1812 г. Полацкая езуіцкая калегія была ператворана ў акадэмію езуіцкага 
ордэна, ёй дадзены правы ўніверсітэта. У акадэміі адкрыты 3 
факультэты: тэалагічны, філасофскі і філалагічны. Ёй падпарадкаваны 13 
езуіцкіх вучэльняў, сярод іх калегіюмы ў Полацку, Віцебску, Оршы, 
Магілёве, Чачэрску. На тэрыторыі Беларусі была створана сетка езуіцкіх 
манастыроў і касцёлаў. Цудоўна ўпрыгожаныя, аздобленыя арганамі, 
яны прыцягвалі народныя масы. Пад уплывам дзейнасці езуіцкага ордэна 
каталіцтва стала выціскаць пратэстантызм. У пачатку XVII ст. 
вышэйшыя колы грамадства практычна поўнасцю былі каталіцкімі. 

 
4.3 Становішча каталіцкай царквы  

на Беларусі ў перыяд уваходжання ў склад Расійскай імперыі 
(к-ц ХVIII – пач. ХХ стст.) 

 
Пасля далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі ў 1773 г. 

была створана Беларуская каталіцкая епархія з цэнтрам у Магілёве. 
Прыхільнасцю Кацярыны II карыстаўся ордэн езуітаў. У 1812-1820 гг. 
Полацкі езуіцкі калегіюм быў падняты да рангу поўнага ўніверсітэта і 
з’яўляўся адзінай вышэйшай навучальнай установай на Беларусі. 
Полацкая Акадэмія, як тады называлася гэтая вучэльня, мела 
наступныя факультэты: тэалагічны, філасофіі і свабодных навук, моў і 
літаратур (1812-1815 гг.). Традыцыяналізм Полацкай Акадэміі 
прывабліваў у яе сцены шляхецкую моладзь. На 1820 г. колькасць 
студэнтаў акадэміі дасягала 800 чалавек. Сярод славутых выпускнікоў 
вучэльні былі мастак Валянцін Ваньковіч, літаратар Ян Баршчэўскі, 
гісторык і археолаг Канстанцін Тышкевіч. Дзейнасць гэтай навучальнай 
установы была перапынена ў сувязі з забаронай дзейнасці ордэна езуітаў 
на тэрыторыі Расійскай імперыі. 

Рэпрэсіі адносна каталіцкай царквы на Беларусі з боку царскага ўрада 
былі выкліканы фактам актыўнага ўдзелу каталіцкага духавенства ў 
нацыянальна-вызваленчым руху XIX ст. Большая частка ксяндзоў 
перайшла на бок Напалеона ў 1812 г., а ў перыяд паўстання 1830-31 гг. 
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менавіта ў касцёлах зачытваліся дакументы паўстанцаў, ксяндзы 
садзейнічалі забеспячэнню паўстанцаў зброяй і самі змагаліся ў атрадах. 
За гэта яны падвяргаліся рэпрэсіям з боку ўрада Расійскай імперыі: 
адбывалася закрыццё каталіцкіх касцёлаў і манастыроў, прымусовы 
перавод веруючых каталікоў у праваслаўе, ссылка і пакаранне смерцю 
ксяндзоў-удзельнікаў паўстанняў і г.д. 

Роля каталіцкага касцёла заключалася ў тым, каб падтрымаць 
«польскі дух» сярод беларускага насельніцтва. Ідэя аднаўлення Вялікай 
Польшчы ніколі не згасала сярод духавенства. Гэта прывяло да з’яўлення 
тайных арганізацый, напрыклад, Віленскай асацыяцыі (1796-1797 гг.). 
Сваёй мэтай яна бачыла аднаўленне Рэчы Паспалітай. Аддзяленні 
Асацыяцыі былі ў Гродне, Кобрыне, Мінску. Яе кіраўніком быў кс. Ф. 
Цяцерскі, пасля выяўлення арганізацыі ён быў пазбаўлены чыноў і 
званняў і адпраўлены ў Сібір. 

Дадаткова абвастрыла адносіны з царскім урадам адмена ўніі, калі 
частка ўніятаў самавольна стала пераходзіць у каталіцызм. Памешчыкам-
каталікам ставілася ў абавязак кантраляваць, каб іх сяляне-праваслаўныя 
на святы наведвалі царкву, у самавольна пабудаваныя капліцы не 
прызначаліся святары, каталіцкаму духавенству забаранялася без ведама 
ўладаў пакідаць месца жыхарства і прымаць у слугаванне праваслаўных. 
Калі ксяндзы прымалі споведзь у праваслаўных (былых уніятаў), іх 
аддавалі пад суд.  

У 1844 г. ліквідаваныя ўсе каталіцкія друкарні, замест іх для 
друкавання богаслужбовых кніг адкрыта адзіная ў Санкт-Пецярбурзе. У 
касцёлах дазволена было прамаўляць толькі пропаведзі, тэкст якіх быў 
зацверджаны ўладамі. Урад абсалюціскай Расіі імкнуўся паменшыць 
сувязь паміж духавенствам і Рымам. Пры гэтым на працягу 1772-1860 гг. 
каталіцкая канфесія на тэрыторыі Беларусі заставалася самай багатай і 
ўплывовай. 

У 1860-я гг. каталіцкае духавенства зноў апынулася ў цэнтры 
нацыянальна-вызваленчай барацьбы. Яно падтрымлівала нашэнне 
жалобы па Радзіме, Рэчы Паспалітай: жанчыны насілі чорнае, жалобныя 
пярсцёнкі і брошкі, чорныя ланцужкі і завушніцы з крыжамі, паясы і 
гузікі і малюнкамі паламанага крыжа. Мужчыны акрамя звычайных 
сімвалаў жалобы насілі жалобныя павязкі на рукавах, а модныя 
капелюшы мянялі на нацыянальныя польскія канфедэраткі.  

Улады забаранялі нашэнне жалобы і спевы патрыятычных гімнаў у 
касцёлах пад пагрозай высокага штрафу, але эфекту гэта не прыносіла. 
Ксяндзоў расстрэльвалі нават за чытанне маніфесту паўстанцаў у касцёле. 

У 1864-1867 гг. было зачынена 140 касцёлаў, звычайна яны 
ператвараліся ў праваслаўныя царквы, а землі, якімі яны валодалі, 
канфіскоўваліся. Урад рэалізоўваў план «распалячвання касцёла». Яго 
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сутнасць складалася ва ўвядзенні ў каталіцкіх касцёлах рускай мовы 
замест польскай у рамках дадатковых набажэнстваў і казанняў у тых 
парафіях, дзе насельніцтва «размаўляе пераважна на рускай мове ў 
любых яе дыялектах» (1869). Большасць ксяндзоў, якія пад ціскам 
перайшлі на рускую мову, вярнулася да польскай у 1880-я гг.: іх 
перастала фінансава падтрымліваць польская шляхта, вядома, былі і 
шматлікія выпадкі фізічнай расправы. 

Адной з мер, накіраваных на падрыў уплыву каталіцызму, было 
закрыццё школ пры касцёлах, але ксяндзы сталі забараняць сваёй пастве 
пасылаць дзяцей у царкоўна-прыходскія школы. Тым не менш, у 
Мінскай губерні ў 1894 г. у царкоўна-прыходскіх школах дзеці-каталікі 
складалі 2.1% вучняў. Падрыхтоўка каталіцкага духавенства 
ажыццяўлялася ў двух рымска-каталіцкіх семінарыях – у Магілёве і 
Вільні. Магілёўская, якая лічылася архідыяцэзіяльнай, знаходзілася 
насамрэч у Санкт-Пецярбурзе. Нацыянальны і саслоўны склад 
семінарыстаў быў неаднародным, але пераважалі сяляне-палякі. Доля 
каталікоў у агульнай колькасці насельніцтва Беларусі памяншалася. 
Масавае вяртанне ў каталіцкую веру тых, хто нядаўна стаў праваслаўным, 
стала адбывацца пасля ўказа аб верацярпімасці 17 кастрычніка 1905 г. У 
цэлым па Расійскай імперыі за 1905-1907 гг. гэты пераход ажыццявілі 
больш за 170 000 чалавек. 

Дзяржава адмоўна ставілася да будаўніцтва новых касцёлаў. Указ 17 
кастрычніка 1905 г. дазваляў каталікам бесперашкодна будаваць касцёлы 
па ўсёй імперыі, але дзеянне яго спынілася ў 1909 г. Важным пунктам 
указа 17 кастрычніка быў дазвол вывучаць Закон Божы на роднай мове 
вучняў. Гэта прывяло да вяртання ў сістэму адукацыі польскай мовы: 
пры адсутнасці ў законе спецыяльных агаворак, ксяндзы лічылі роднай 
мовай каталікоў польскую. У той жа час, чыноўнікі па ўмаўчанні лічылі 
роднай мовай беларусаў рускую, што прывяло да таго, што ў 46 
вучылішчах Гродзенскай губерні Закон Божы каталікам не выкладаўся 
наогул. 

Калі да канца XIX ст. беларуская мова гучала ў касцёле вельмі рэдка, 
то ў пач. ХХ ст. круг беларускіх ксяндзоў пашырыўся. У 1917 г. у Мінску 
адбыўся з’езд беларускага каталіцкага духавенства, дзе выступалі кс. А. 
Станкевіч і В. Гадлеўскі. Была створана арганізацыя «Хрысціянскае 
дэмакратычнае аб’яднанне», якая дзейнічала ў Мінску, Санкт-
Пецярбурзе і іншых гарадах. Выдаваўся штотыднёвік «Крыніца», на 
старонках якога шмат увагі надавалася гісторыі, каталіцкім традыцыям, 
мове беларусаў. 
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4.4  Уніяцтва ў кантэксце  
беларускай культуры XVI – пач. ХХ стст. 

 
Брэсцкая царкоўная ўнія (1596 г.) прывяла да з’яўлення на 

беларускіх землях уніяцтва. Паколькі ўрад Рэчы Паспалітай афіцыйна 
прызнаў правамоцнасць Брэсцкай уніі, праваслаўная царква ў Беларусі 
была скасаваная. Стварэнне ўніяцкай царквы азначала разрыў 
гістарычных сувязяў з праваслаўнымі патрыярхамі Масквы і 
Канстанцінопаля, прызнанне вышэйшай царкоўна-рэлігійнай і царкоўна-
адміністрацыйнай улады папы Рымскага, рымскай курыі.  

Многія формы традыцыйнай праваслаўнай абраднасці і літургіі 
захаваны, мовай набажэнства засталася царкоўна-славянская. 
Праваслаўным епіскапам, падтрымаўшым справу уніі, былі абяцаны 
высокія пасады ў новых структурах. Увядзенне уніі было часткай 
палітычнай стратэгіі дзяржавы і служыла аб’яднанню Рэчы Паспалітай. 

Супраць уніі выступіла значная частка праваслаўнага духавенства, 
беларускай і ўкраінскай этнічных меншасцей, частка шляхты, сялянства, 
брацтвы. У свядомасці народных мас унія звязвалася з пагаршэннем 
жыцця, працэсамі рэлігійнага заняпаду, каталіцкай экспансіяй, 
апаляаннем і адступленнем ад традыцыйных культурных каштоўнасцяў. 
Прымусовае ўвядзенне ўніяцтва стала прычынай шэрагу гарадскіх 
паўстанняў, асаблівы розгалас мела Віцебскае выступленне 1623 г., 
падчас якога быў забіты ўніяцкі архіепіскап Іасафат Кунцэвіч. 
Хваляванні адбыліся таксама ў Полацку, Мінску, Магілёве, Оршы. 

Па сацыяльнаму складу ўніяцкая царква заўсёды была “масавай 
царквой”. Прывілеяваныя саслоўя складалі тут невялікую частку. У канцы 
XVII – пачатку XVIII ст. колькасць уніятаў перасягнула колькасць 
праваслаўнага насельніцтва. Уніяцкімі сталі Жыровіцкі манастыр і Полацкая 
Сафія. Уніяцкая царква спрыяла развіццю культурных і царкоўна-рэлігійных 
сувязяў з Польшчай, іншымі заходнееўрапейскімі краінамі. Многія дзеячы 
ўніяцкай царквы (Іпацій Пацей, Аляксей Руцкі) унеслі значны ўклад у 
развіццё літаратуры і пісьменнасці, «вольных мастацтваў». Палеміка 
праваслаўных з уніятамі спрыяла не толькі размежаванню, але азначала 
таксама сінтэз розных культурных каштоўнасцяў. Уніяцкая царква стала 
цэнтрам захавання моўна-культурнай традыцыі беларусаў, абараняючы іх ад 
паланізацыі і акаталічвання. 

 Вялікае значэнне для пашырэння ўніі мела стварэнне базыльянскага 
ордэна (1617), які аб’ядноўваў уніяцкія манастыры. Ордэн вёў актыўную 
асветніцкую дзейнасць: у кожнай бызыліянскай правінцыі існавалі 
духоўныя і свецкія школы. Духоўныя школы былі некалькіх разрадаў: 
навіцыят для юнакоў ад 14 гадоў, якія паступалі ў манастыры, 
філасофскія і тэалагічныя штудыі для далейшай адукацыі. Базылянскімі 
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манахамі станавіліся людзі, як правіла, шляхецкага паходжання. Амаль 
пры ўсіх кляштарах былі парафіяльныя школы. 

У першай палове XVII ст. ранейшыя праваслаўныя брацтвы 
аўтаматычна сталі ўніяцкімі. Яны працягвалі сваю дабрачынную і 
грамадска-культурную дзейнасць. У гэтыя аб’яднанні ўваходзілі 
галоўным чынам мяшчане-рамеснікі, шляхта, гандляры, купцы, 
духавенства. Брацтвы дапамагалі школам, якія былі да іх прыпісаны, 
распаўсюджвалі рэлігійную літаратуру, якая выдавалася на беларускай і 
царкоўнаславянскай мовах.  

У другой палове XVII ст. прэстыж уніяцкай царквы падняўся 
дзякуючы дзейнасці, накіраванай на захаванне беларускіх нацыянальна-
культурных традыцый, шырокаму выкарыстанню беларускай мовы. У 
Вільні і Супраслі дзейнічалі ўніяцкія друкарні, у многіх гарадах – школы 
і бальніцы. У канцы XVIII ст. на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага 
пражывала 39% уніятаў, 38% каталікоў, 6.5% праваслаўных, 4% 
старавераў, 1.6% пратэстантаў. Уніятамі былі пераважна бедная шляхта, 
мяшчане і сяляне (каля 80%). Шырока распаўсюджаныя змешаныя сям’і, 
практыкаваліся пераходы з канфесіі ў канфесію.  

З далучэннем Беларусі да Расійскай імперыі пачаўся працэс пераводу 
ўніятаў у праваслаўе, які завяршыўся фармальнай ліквідацыяй 
уніяцтва ў 1839 г. У канцы XVIII – пачатку XIX стст. царскі ўрад 
праяўляў верацярпімасць у адносінах да ўніятаў: праваслаўнае 
епархіяльнае кіраўніцтва было папярэджана пра недапушчальнасць 
прымусовага пераводу ўніятаў у праваслаўе, што трэба “узбуджаць 
добраахвотнае жаданне”. Святары, якія парушалі гэты ўказ, гублялі свае 
прыходы.  

Пасля паўстання 1830-1831 гг. прадстаўнікі дзяржаўнай улады пачалі 
паступовую кампанію па ліквідацыі уніі. Кіраўніцтва уніяцай царквой 
было аддзелена ад каталіцкай, была заснавана асобная грэка-уніяцкая 
духоўная калегія, былі зачынены шматлікія базіліянскія манастыры. 
Наступленне на ўніяцтва працягнута ў 1834 г., калі быў адданы загад па 
ўвядзенню ва ўніяцкую царкву праваслаўнай арганізацыі і 
выкарыстанню праваслаўных царкоўных кніг маскоўскага выдання. 

Уніяцкія святары аказвалі супраціў прымусоваму пераводу ў 
праваслаўе. Яны адмаўляліся аддаваць каштоўныя рэчы і рэліквіі з 
закрытых храмаў, таемна праводзілі набажэнствы ў сваіх былых храмах, 
хоць яны ўжо былі асвечаны ў праваслаўе, збіраліся з вернікамі на 
малітву ў каталіцкіх касцёлах і гаспадарчых пабудовах. Асабліва доўга 
аказвалі супраціў віцебскія манашкі. У 1840 г. у праваслаўе пераведзена 
больш за 1.5 млн. уніятаў. У Дрысненскім павеце Віцебскай губерні 
хваляванні з нагоды ліквідацыі уніі і пераводу ў праваслаўе працягваліся 
да канца 1850-х гг. 
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5 РЭФАРМАЦЫЙНЫ РУХ НА БЕЛАРУСІ (Х - пач. ХХ стст.) 
 
1. Кальвінізм і лютэранства ў XVI – пач. XX ст.ст. на землях Беларусі. 
2. З’яўленне пратэстанцкага сектанцтва (канец XIX - пачатак ХХ ст.ст.). 

 
5.1 Кальвінізм і лютэранства ў XVI – пачатку XX стагоддзя 

на землях Беларусі 
 
Пратэстантызм з другой паловы XVI ст. адыгрываў своеасаблівую 

ролю ў палітычным, царкоўна-рэлігійным і культурным жыцці Беларусі. 
Фактарамі, якія спрыялі распаўсюджанню пратэстантызму на Беларусі, 
былі агульнае развіццё феадальнага спосабу вытворчасці, развіццё 
гарадоў, рамяства і гандлю, актывізацыя гандлёва-прадпрымальніцкай і 
грамадска-палітычнай дзейнасці мяшчан, абвастрэнне сацыяльных 
супярэчнасцей. Разнастайнасць сацыяльных сіл, уцягнутых у 
Рэфармацыю, і іх палітычных мэт абумовілі наяўнасць розных 
рэфармацыйных рухаў у Вялікім Княстве Літоўскім – кальвінізму, 
лютэранства, антытрынітарызму.  

На Беларусі найбольшае распаўсюджанне атрымаў кальвінізм. 
Галоўнай апорай кальвінісцкага руху з’яўлялася шляхта і магнацтва. Для 
шматлікіх уплывовых магнацкіх сем’яў Вялікага княства Літоўскага 
пераход у кальвінізм быў вынікам незадаволенасці фактам дзяржаўнай 
уніі з Польшчай і жадання захаваць свае сацыяльна-палітычныя і 
эканамічныя правы шляхам дэцэнтралізацыі як каталіцкай, так і 
праваслаўнай царкоўна-рэлігійнай структуры. На бок Рэфармацыі сталі 
сем’і магнатаў Радзівілаў, Хадкевічаў, Сапег, Кішак, Валовічаў і інш.  

Мяшчанства, як правіла, падтрымлівала радыкальныя плыні Рэфармацыі, 
рэалізуючы імкненне абараніць свае сацыяльна-эканамічныя правы. 
Асноўным аб’ектам крытыкі стала каталіцкая царква, якая прыўласціла сабе 
вялікія багацці. Сярод незаможнай шляхты папулярнасцю карысталіся ідэі 
пра секулярызацыю царкоўных уладанняў, адмову ад пышных набажэнстваў 
і вяртанне да ідэалаў Хрыста. 

На тэрыторыі Беларусі першыя рэфармацыйныя абшчыны з’явіліся ў 
Брэсце, Нясвіжы, Клецку, Заслаўі, Мінску, Полацку. З сярэдзіны XVI ст. 
у гарадах і мястэчках Беларусі арганізоўваліся рэфармацыйныя абшчыны 
– зборы – пры якіх дзейнічалі цэрквы, школы, прытулкі. Большасць 
збораў знаходзілася ў залежнасці ад фінансавання магнатаў-пратэктараў, 
якія забяспечвалі святароў (“міністраў”) зямлёй альбо грашыма. Да канца 
XVI ст. склалася адміністрацыйная і тэрытарыяльная структура 
кальвінісцкай царквы Вялікага княства Літоўскага. Яно было падзелена 
на 6 дыстрыктаў-акруг: Віленскую, Завілейскую, Навагрудскую, Рускую, 
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Брэсцкую, Жмудскую. На чале дыстрыктаў стаялі суперінтэнданты. 
Галоўным цэнтрам кальвінісцкай царквы з’яўлялася Вільня.  

Да сярэдзіны XVII ст. было створана каля 85 кальвінісцкіх, 7 
арыянскіх, некалькі лютэранскіх абшчын. Да лютэранства належала ў 
асноўным латышскае і нямецкае насельніцтва, якое складалася з сялян і 
мяшчан, да кальвіністаў – польскае і беларускае, у першую чаргу шляхта. 
Дзейнасць прыхільнікаў пратэстантызму спрыяла распаўсюджванню 
асветы. Для выдання рэлігійнай, палемічнай літаратуры і падручнікаў 
адчыняліся друкарні. Ужо ў 1550-х гг. пры спрыянні Мікалая Радзівіла 
Чорнага адчынены друкарні ў Нясвіжы і Брэсце. У 1570-я гг. нядоўга 
працавала друкарня Васіля Цяпінскага.  

У першай палове XVII ст. буйная рэфармацыйная друкарня 
дзейнічала ў Любчы. Асноўная маса твораў выходзіла на польскай, 
беларускай і лацінскай мовах. Асаблівасцю пратэстанцкага 
кнігадрукавання Вялікага княства Літоўскага была высокая ўдзельная 
вага свецкай літаратуры – арыгінальнай і перакладной. Свет убачылі 
шматлікія гістарычныя творы, павучальныя трактаты, пераклады твораў 
філосафаў Старажытнай Грэцыі і Сярэднявечча, юрыдычныя выданні. 

У 1560-я гг. у Вялікім княстве Літоўскім сфарміраваўся 
антытрынітарскі (арыянскі) рух. Вядомым прадстаўніком радыкальнай 
плыні антытрынітарызму з’яўляўся асветнік, пісьменнік, гуманіст Сымон 
Будны. Ён крытыкаваў грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае 
становішча ў Рэчы Паспалітай, выступаў супраць прыгнёту сялянства, 
крытыкаваў вярхоўную ўладу і дзяржаўныя ўстановы, якія стаялі на варце 
феадальных парадкаў. Арыянскі рух падтрымліваў магнат Ян Кішка, які 
стварыў у сваім маёнтку ў Іўі арыянскую школу з вельмі высокім узроўнем 
выкладання. Рэктарам тут быў вядомы асветнік і гуманіст Ян Ліцыній 
Намыслоўскі, аўтар падручніка для пратэстанцкіх школ. 

У маёнтку Яна Кішкі ў Лоску была заснавана арыянская друкарня, дзе 
выданы Новы Запавет і Евангелле Васіля Цяпінскага. У сярэдзіне XVII ст. 
антытрынітарызм забаронены, а члены суполак арыян выгнаны з Рэчы 
Паспалітай. Наступленне контррэфармацыі пасля Люблінскай уніі 1569 г. 
прывяло да параўнальна хуткага адыходу ад пратэстантызму значнай 
часткі магнацкіх сем’яў.  

Пасля далучэння Беларусі да Расійскай імперыі становішча 
пратэстанцкай царквы змянілася мала. У першай чвэрці XIX ст. да 
лютэранскай канфесіі на тэрыторыі Беларусі адносілася 15 парафій 
Мінскай, Віленскай, Гродзенскай губерняў і Беластоцкай вобласці з 20 
000 вернікаў. І лютэранскія кірхі, і кальвінісцкія зборы былі бедныя, бо 
мелі мала вернікаў. У іх справы часта ўмешваліся прадстаўнікі іншых 
канфесій, мелі месца нешматлікія пераходы ў лютэранства, звязаныя са 
змяшанымі шлюбамі.  
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Дзеці кальвінісцкага дваранства праходзілі навучанне ў Кейданскай і 
Слуцкай гімназіях (адкрыта Янушам Радзівілам у 1617 г., пасля чаго 
накіроўваліся на вучобу за мяжу ў Берлінскі, Лейдэнскі, Эдынбургскі і 
інш. універсітэты. Паколькі колькасць пратэстантаў была нязначнай і 
яны не прымалі актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці, то і не 
падвяргаліся рэпрэсіям з боку царызму. 

У канцы XIX ст. колькасць пратэстантаў павялічылася, яны жылі ва 
ўсіх беларускіх губернях, але рассяляліся нераўнамерна. Найбольшая 
колькасць у Віцебскай губерні (1.6% ад агульнай колькасці насельніцтва), 
далей –Гродзенская (0.6%), Віленская (0.1%), Мінская (0.07%), 
Магілёўская (0.05%). Па дадзеных на 1865 г., на тэрыторыі Беларусі 
было 17 пратэстанцкіх цэркваў і 821 вернікаў-кальвіністаў. У 
прыхільнікаў лютэранства было 277 цэркваў і 11 пастараў. Лютэране ў 
асноўным належалі да купецкага саслоўя і чынавенства. У некалькіх 
гарадах і вёсках Беларусі, дзе жылі немцы, меліся лютэранскія кірхі 
(Мінск, Магілёў, Віцебск, Полацк). 

Спрабуючы зблізіць пратэстантаў з праваслаўнымі, ім забаранялі 
ўзводзіць новыя культавыя будынкі, пасля паўстання 1863 г. урад 
спрабаваў ўвесці ў набажэнствы замест польскай мовы рускую, але 
пацярпеў няўдачу, бо Сінод выказаўся супраць у асноўным з-за 
няведання рускай мовы нямецкім насельніцтвам. Таму набажэнствы і 
навучанне ў школах па-ранейшаму вялося на той мове, на якой 
размаўлялі прыхаджане – на польскай, латышскай ці нямецкай. 
Рэлігійнасць спрыяла развіццю дабрачыннасці: у пачатку 1910 г. у 
Віцебску працавала Нямецкае дабрачыннае таварыства. Распаўсюджанне 
пратэстантызму на Беларусі адыграла істотную ролю ў яе гісторыі. Яно 
спрыяла развіццю міжнародных кантактаў, распаўсюджанню асветы і 
секулярных форм культуры, замацаванню ідэі талерантнасці. 

 
5.2  З’яўленне пратэстанцкага сектанцтва  

(к-ц XIX  - пач. ХХ стст.) 
 
З канца XIX ст. у Беларусі распаўсюджваецца пратэстанцкае сектанцтва: 

баптызм, штундызм, евангеліцкае хрысціянства, адвентызм 7-га дня і г.д. У 
канцы 1870-х гг. у Гомельскім павеце былі выяўлены прыхільнікі 
штундызму, які быў занесены сюды з паўднёвых раёнаў, куды жыхары 
павета адпраўляліся на заробкі. Штундысты называлі сябе сектантамі 
«нованароджанага рускага братэрства», верылі ў Ісуса Хрыста і толькі яму 
пакланяліся, не прытрымліваліся пастоў, а ў святочныя дні збіраліся на 
прыватных кватэрах для спявання псалмоў і чытання Евангелля. 

У 1880-я гг. штундысты з’явіліся ў Рагачоўскім павеце Магілёўскай 
губерні, у 1888 г. –у Віцебскай губерні, але меры, прынятыя ўладамі (тры 
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прыхільніка сектанцтва былі пазбаўленыя маёмасці і сасланы на Каўказ) 
спынілі яго распаўсюд. У 1894 г. штундысты былі абвешчаныя ў Расійскай 
імперыі па-за законам, паколькі яны «распаўсюджвалі сацыялістычныя 
прынцыпы: агульную роўнасць, падзел маёмасці і іх вучэнне падрывала 
асновы праваслаўнай веры». Пасля гэтага рух пайшоў на спад, у 
Магілёўскай губерні, напрыклад, прынялі праваслаўе 52 штундысты. З 
цягам часу штундызм, які зліўся з баптызмам, практычна перастаў існаваць. 

Заснавальнікам баптызму лічыцца Тамаш Мюнцэр, вучань Марціна 
Лютэра, які жыў у 1 палове XVI ст., назва паходзіць ад лацінскага 
«baptismus» – хрышчэнне. Мюнцэр вучыў, што хрышчэнне дзяцей не мае 
сілы, бо праўдзівасць сакрамэнтаў залежыць ад веры ў іх, а таму 
дарослых трэба перахрышчваць. Яго вучэнне заснавана на веры ў 
тысячагадовае Царства Божае на зямлі. У ім не будзе ніякай прыватнай 
уласнасці, «грэшнага шлюбу», які заменіць «свабодная незамужняя 
каханне», не будзе патрэбна ніякая ўлада.  

У Польшчы першыя баптысты з’явіліся ў 1861 г., у беларускіх губернях 
– спачатку ў Коўна, у потым у Вільні і Гродна. Нягледзячы на ганенні, 
колькасць баптыстаў хутка павялічвалася. На Беларусь ён прыйшоў у 
першую чаргу праз нямецкіх каланістаў і латышоў, часцей за ўсё баптыстамі 
станавіліся лютэране. Больш за ўсё гэта вучэнне было распаўсюджана сярод 
сялян, менш за ўсё – сярод гарадскога мяшчанства. У большай ці меншай 
колькасці баптысты пражывалі ва ўсіх беларускіх губернях. У Віцебскай 
губерні яны пражывалі ў Дзвінскім (136), Люцынская (53) і Дрысненскім (1 
сям’я) паветах, валодалі малітоўнымі дамамі. Асноўная маса баптыстаў на 
тэрыторыі Беларусі з’яўлялася латышамі, якія жылі пераважны ў Віцебскай 
губерні. У Магілёўскай губерні цэнтрам распаўсюджвання баптызму стала 
Гомельшчына, была абшчына ў г.Мінску.  

Шляхі распаўсюджвання баптызму былі розныя: місіянерскі рух 
прыезджых прапаведнікаў, адыходніцтва, міграцыі сялян з адной губерні 
ў другую. Ролю адыграў пастаянны прыток нямецкіх рамеснікаў з 
Усходняй Прусіі і Коўна. Метады евангелізацыі: публічныя сходы ў 
тэатрах, распаўсюджванне танных кніг і брашур, адкрыццё нядзельных 
школ для дзяцей, правядзенне для іх розных мерапрыемстваў з раздачай 
падарункаў, дабрачыннасць. 

У 1882 г. у г.Чачэрск Гомельскага павета выяўлены прыхільнікі 
евангелістычнага хрысціянства. Сярод іх была княгіня Чарткова, у 
маёнтку яе бацькі праходзілі сходы евангелістаў, абшчына атрымлівала 
дапамогу з Санкт-Пецярбурга. 

Распаўсюджванне секты адвентыстаў 7-го дня на Беларусі адбылося 
пасля ўказа аб верацярпімасці 17 кастрычніка 1905 г. 
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6  ІСЛАМСКАЯ КАНФЕСІЯ НА БЕЛАРУСІ  
(XIV –  пач. XХ стст.) 

 
1. Іслам на землях Беларусі ў перыяд Вялікага княства Літоўскага і 
Рэчы Паспалітай (XIV – канец XVIII стст.). 
2. Становішча прыхільнікаў мусульманства на Беларусі ў часы 
Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак ХХ стст.). 

 
6.1 Іслам на землях Беларусі ў перыяд Вялікага княства 
Літоўскага і Рэчы Паспалітай (XIV – канец XVIII стст.). 

 
Іслам на Беларусі вызнае татарскае насельніцтва. Пранікненне татар-

мусульман на тэрыторыю краіны пачалося ў канцы XIV ст., калі вялікі 
князь літоўскі Вітаўт запрасіў іх на ваенную службу. Тады ж з’явіліся і 
першыя мячэці. Вялікі князь Вітаўт быў у вялікай пашане ў мясцовых 
мусульман. Яшчэ ў XVI ст. яго паміналі ў малітвах як “апору іслама у 
краінах гяураў” і штогод прысвячалі адзін дзень малітве за спачын яго 
душы. Прывабленыя талерантнасцю звычаяў Вялікага княства 
Літоўскага, у XIV-XVI стст. тут асядалі прадстаўнікі мусульманскіх 
родаў спачатку з Залатой Арды, пазней з Крымскага ханства. Татары ў 
Беларусі прытрымліваліся галоўным чынам ісламу суніцкага напрамку. 
У 1591 г. у Рэчы Паспалітай пражывала каля 100 тысяч татар, дзейнічала 
каля 400 мячэцяў.  

У XVII-XVIII стст. мусульманскія абшчыны Рэчы Паспалітай былі 
самастойнымі, а пры неабходнасці вырашыць спрэчныя пытанні ў 
рэлігійных справах звярталіся да муфція Асманскай імперыі або Крыма. 
Функцыі мусульманскай абшчыны простыя: яна займаецца рэлігійнымі і 
грамадскімі справамі. Сход вернікаў выбіраў патранат мячэці з найбольш 
аўтарытэтных вернікаў. Яны клапаціліся пра ўсе дзеі абшчыны, выбіралі 
мулу і муэдзіна. Паколькі ў мусульман Беларусі не было вучэльняў для 
навучання духавенства, мулой абіралі найбольш абазнанага ў абрадах 
чалавека, які ўмеў чытаць Каран (справа ў тым, што Каран напісаны на 
арабскай мове). Мула выконваў таксама судовыя функцыі. Чалавек які 
знаходзіўся на пасадзе мулы, вызваляўся ад падаткаў і павіннасцяў.  

Будаўніцтва і ўтрыманне мячэці было справай сходу вернікаў. 
Мячэці будаваліся на вакфах – землях, падораных заможнымі 
прыхаджанамі, а грошы на ўзвядзенне будынка збіралі з мусульманскіх 
сем’яў. Па ўказе 1755 г., мусульманскі прыход мог складацца як мінімум 
з 200 душ мужчынскага полу, якія павінны былі мець дастаткова грошай 
для будаўніцтва мячэці і ўтрымання духавенства. У канцы XVIII ст. 
мусульманская канфесія ў Беларускіх губернях валодала цэлай сеткай 
мячэцяў. Вакол іх гуртаваліся татарскія абшчыны і ісламскія прыходы. У 
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Лідскім павеце дзейнічала Некрашунская мячэць, у Ашмянскім - 
Даўбуцішская, у Навагрудскім – Лоўчыцкая і Навагрудская, з канца XIV 
ст. дзейнічала мячэць у Мінску. Мусульманскія суполкі будавалі 
драўляныя, радзей мураваныя мячэці, у архітэктуры якіх выразна бачныя 
мясцовыя мастацкія традыцыі. 

Да пачатку XVIII ст. колькасць татар-мусульман у выніку працэсу 
асіміляцыі скарацілася да 30 тысяч. Пад ціскам каталіцкіх колаў у канцы 
XVIII ст. многія з іх пакінулі Беларусь. Масавая эміграцыя ў Турцыю 
была звязана з чуткамі, што Кацярына II збіраецца гвалтоўна хрысціць 
татараў у праваслаўе. 

 
6.2 Становішча прыхільнікаў мусульманства  

на Беларусі ў часы  Расійскай імперыі  
(канец XVIII – пачатак ХХ стст.). 

 
У XIX ст. на тэрыторыі Беларусі пражывала каля 14 000 мусульман, 

якія ў асноўным размаўлялі на польскай мове. Мусульмане аказаліся 
лаяльнымі падданымі расійскай манархіі. Толькі невялікая іх частка 
перайшла на бок Напалеона ў 1812 г., да польскіх паўстанняў яны 
засталіся абыякавыя, таму ў адрозненне ад усіх іншых прадстаўнікоў 
нехрысціянскіх канфесій, беларускім татарам у 1840 г. было дазволена 
валодаць прыгоннымі. Палітыка русіфікацыі і пераводу ў праваслаўе не 
кранула мусульман, ім дазвалялася служыць на любых пасадах, у тым 
ліку ў паліцыі, набываць зямлю, а з прычыны прыхільнасці цвярозаму 
ладу жыцця ім нават аддавалі перавагу перад праваслаўнымі. Аднак у 
1880-я гг. мусульманам забаранілі весці набажэнства і чытаць рэлігійныя 
кнігі на польскай мове. 

У Расійскай імперыі мусульманскія абшчыны падпарадкоўваліся 
Таўрычаскаму магаметанскаму духоўнаму кіраванню. У XIX ст. мячэці 
былі пабудаваныя ў Слоніме, мястэчках Мір, Ляхавічы, Узда, Смілавічы. 
На ўтрыманне мячэці ўводзіліся спецыяльныя падаткі з мусульманскіх 
сем’яў, «пасашковыя» з кожнай сахі, фонды мячэцяў папаўняліся 
таксама праз спадчыну па завяшчанню.  

Мячэці падзяляліся на саборныя і пяцігадзінныя. У саборных 
праходзілі ўсе службы (штодзённыя, святочныя, пятнічныя), а ў 
пяцігадзінныя мусульмане збіраліся на штодзённы намаз, але ў іх не 
праводзіліся пятнічныя і святочныя набажэнствы. У архітэктурным 
дачыненні мячэці адрозніваліся па памерах. У 1897 г. у Мінскай губерні 
было 8 саборных, у Гродзенскай – 3 саборных, у Віленскай – 3 саборныя 
і 3 пяцігадзінныя мячэці. Муламі на Беларусі на працягу ўсяго XIX ст. 
былі выключна татары дваранскага паходжання. 
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Паводле ісламу, кожны мусульманін абавязаны ўмець чытаць святыя 
кнігі Карана і Хамаіл, таму справе рэлігійнай асветы надавалася вялікая 
ўвага. Калі бацькі не аддавалі сваіх дзяцей вучыцца, гэта лічылася 
вялікім грахом. Пры мячэцях існавалі школы, іх вялі мулы альбо 
муэдзіны, якія вучылі чытаць і пісаць па-арабску. Дзеці наведвалі школу 
з 6-8 гадоў. Хадзіць у мячэць дазвалялася толькі пасля заканчэння такой 
школы. Вучылі і хлопчыкаў, і дзяўчынак. Навучаннем займаліся таксама 
вандроўныя настаўнікі-хаджы.  

У рукапісных зборніках-кітабах змяшчалася апісанне абрадаў на 
беларускай або польскай мове, называліся асноўныя абавязкі 
мусульманіна. Справа ў тым, што беларускія татары у інаэтнічным 
акружэнні хутка згубілі сваю мову і перайшлі спачатку на беларускую, 
пазней на польскую і рускую мовы. Для таго, каб вернікі ведалі змест 
малітваў і святых тэкстаў, для іх ствараліся пераклады з арабскай мовы. 
Гэтыя кнігі выкарыстоўваліся для чытання, а не для набажэнства, на якім 
гучала выключна арабская мова. У 1858 г. на польскай, у 1907 г. на 
рускай мове выйшаў Каран. У кожным доме інтэр’ер упрыгожвалі 
каліграфічныя надпісы: афарызмы з Карана, вензелем выпісаныя імёны 
Алаха, прарока Мухамеда, імамаў Алі, Амара і інш. 

У 1907 г. група татарскай моладзі з беларускіх губерняў стварыла 
нелегальны Акадэмічны гурток польскіх мусульман, члены якога 
вывучалі татарскія паселішчы. Сярод яго арганізатараў Леон Найман 
Мірза Крычынскі, які выдаў бібліяграфічныя матэрыялы па гісторыі 
татараў. У 1909 г. па ініцыятыве Альгерда Крычынскага ў Вільні 
паўстала асветніцкае таварыства татар. Акрамя асветы яны займаліся 
дапамогай бедным, падчас Першай сусветнай вайны апекаваліся 
параненымі, хавалі мусульман, якія загінулі. 

 



7  ГАБРЭІ НА БЕЛАРУСІ (XIV –  пач. XХ стст.) 
 
1. З’яўленне габрэйскай супольнасці ў Вялікім княстве Літоўскім. 
Канфесійнае жыццё габрэяў у часы Рэчы Паспалітай. 
2. Габрэі Беларусі ў часы Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак 
ХХ ст.ст.). 

 
7.1 З’яўленне габрэйскай супольнасці  

ў Вялікім княстве Літоўскім. Канфесійнае жыццё габрэяў у 
часы Рэчы Паспалітай 

 
З’яўленне першых габрэйскіх суполак Вялікага княства Літоўскага ў 

Гродна і Брэсце адносілася да вялікай хвалі міграцыі яўрэяў з Заходняй 
Еўропы. Яна пачалася пасля эпідэміі чумы канца XIV ст. і 
суправаджалася абвінавачваннем яўрэяў у наўмысным распаўсюджванні 
хваробы сярод хрысціян. Пагромы, прымусовая хрысціянізацыя, 
выгнанне, крывавы навет (абвінавачванні ва ўжыванні праз габрэяў у 
рытуальных мэтах крыві хрысціян), падазрэнні ў апаганьванні крыжа і 
гостыі, прымушалі габрэяў Заходняй Еўропы вандраваць далей і далей на 
ўсход. Як мова, так і ўвесь комплекс культуры беларускіх габрэяў на 
працягу Сярэднявечча і Новага часу былі тыпова ашкеназійскімі 
(Ашкеназ на мове ідыш – гэта Германія).  

У канцы XIV ст. колькасць габрэяў у Вялікім княстве Літоўскім была 
значнай. У Гродна і Брэсце існавалі ўсе прыкметы стабільнай суполкі – 
сінагога, могілкі і раёны канцэнтраванага пасялення. У дачыненні да 
габрэйскай суполкі перыяду традыцыі прынята ўжываць тэрмін кагал. 
Гэта слова шматзначнае, якое тлумачыцца і як сама суполка, што 
аб’ядноўвае габрэйскае насельніцтва канкрэтнай тэрыторыі, і як орган 
габрэйскага самакіравання.  

Адна з галоўных функцый кагалу – кіраванне габрэйскай 
супольнасцю. З гэтай мэтай абшчына абірала некалькіх старшынь і 
ганаровых асоб. Кагальная адміністрацыя складалася з вызначанага ліку 
асоб, па большай частцы прапарцыянальнага колькасці абшчыны: у 
Вільні – 35, у сярэдніх суполках іх лік вагаўся паміж 35 і 22, у маленькіх 
– не менш за 8. Члены кагалу штогод вылучалі ад сябе па жэрабі пяць 
«выбаршчыкаў», якія, па большасці галасоў ці па жэрабі, вызначалі склад 
новага кагалу. Звычайна гэтыя штогадовыя выбары толькі ператасоўвалі 
членаў ранейшага кагалу, якія замест адных функцый атрымлівалі іншыя. 
Уся арганізацыя мела алігархічны характар. 

Выбарныя дзяліліся на разрады або чыны. На чале кагалу стаялі 
чацвёра старшын, за імі ішлі «ганаровыя асобы» лікам ад трох да пяці. 
Усе яны разам збіраліся на пасяджэнні кагалу і вырашалі ўсе грамадскія 
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справы. Старшыны, па чарзе, на працягу месяца выконвалі абавязкі 
кіраўніка або скарбніка. Трэці разрад кагальных чыноў складалі 
«правадзейныя члены» і кандыдаты, якія ў Беларусі насілі агульнае 
найменне «верхаводаў абшчыны», лік іх вагаўся ад 4 да 10. Затым ішлі 
асобы, надзеленыя адмысловымі функцыямі: кантралёры, папячыцелі 
вучэльняў, суддзі. У актавых кнігах кагалаў пачатку XVIII ст. 
сустракаецца яшчэ разрад жанчын-апякунак.  

Паўнамоцтвы кагалу не абмяжоўваліся зборам падаткаў і 
кіраўніцтвам усімі грамадскімі ўстановамі. Ён назіраў за гандлем, 
правільнасцю мераў і вагаў, чысцінёй габрэйскіх вуліц і наогул за 
добрымі паводзінамі і маральнасцю габрэяў, кагал рэгуляваў арэндныя 
адносіны, выдаваў пастановы адносна рабіната, навучання дзяцей, 
друкавання кніг, платы слугам і служанкам. У крайніх выпадках кагал 
звяртаўся па садзейнічанне да хрысціянскіх улад. 

Судовыя справы паміж габрэямі разбіраліся ў рэлігійным судзе 
рабінам і суддзямі, якія ў сваіх рашэннях кіраваліся талмудычным 
правам. Праз спецыяльных хадатаяў, штадланаў, кагал ажыццяўляў 
кантакты са знешнім светам. У сферу іх дзеяння ўваходзіла абарона 
інтарэсаў габрэяў, прадухіленне і ліквідацыя канфліктаў, таму гэтая роля 
звычайна прызначалася заможным людзям, якія мелі разгалінаваныя 
знаёмствы ў хрысціянскім свеце.  

Паўсядзённае жыццё габрэйскай супольнасці немагчыма без рэзніка 
– службовай асобы, якая выконвае рытуальны забой жывёлы. Рэзнік 
павінен ведаць спецыяльныя правілы і малітвы, без іх немагчыма 
атрымаць кашэрнае (дазволенае для ўжывання) мяса, таму габрэям 
забаронена купляць мяса ў іншаверцаў. Абразальнік (маэль) праводзіў 
цырымонію абразання, якая рытуальна далучала хлопчыка да габрэйскай 
супольнасці. У суполцы быў таксама свой сойфер – габрэй, які займаўся 
перапісваннем сувою Торы. Пачэснае месца ў суполцы займаў рабін, які 
апекаваўся не толькі рэлігійным жыццём вернікаў, але і адукацыяй.  

Пры сінагозе меўся кантар, які спяваў пад час набажэнства 
рэлігійныя гімны і школьнік, што сачыў за станам сінагогі і парадкам у 
ёй, перад пачаткам святаў школьнік абыходзіў габрэйскія падворкі і 
запрашаў у сінагогу. Да паслуг кагала былі служкі-стражнікі, што 
выконвалі даручэнні старшынь. Казначэй адказваў за фінансавыя 
пытанні, пісар вёў летапіс суполкі, займаўся справаводствам. Кагал 
выконваў фіскальную функцыю, каардынаваў эканамічную, 
дабрачынную і асветніцкую дзейнасць. Калі падсумаваць, місіяй кагалу 
было забеспячэнне габрэям мажлівасці жыць максімальна камфортана і 
абаронена ва ўмовах іншаэтнічнага акружэння і, галоўнае, захоўваць 
сваю тоеснасць – рэлігію, маральнасць і самасвядомасць. 
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Адной з першых задач новай суполкі было набыццё зямлі для 
могілак і атрыманне дазволу на будаўніцтва сінагогі. Згодна з 
габрэйскімі звычаямі, цела памерлага трэба пахаваць на працягу аднаго 
дня, таму могілкі не маглі знаходзіцца далёка. Акрамя таго, заўсёды 
існавала верагоднасць нападу на пахавальны картэж, які рухаўся ў іншы 
населены пункт, мясцовых хрысціян, якія патрабавалі выкуп. Могілкі 
выносілі за межы мястэчка ці горада, гэта былі асаблівыя месцы, якія 
злучалі ў сабе рытуальную нячыстасць і паняцце аб святасці. Па 
народных павер’ях, на могілках у вызначаныя дні можна было сустрэць 
духаў памерлых, якія маглі быць небяспечныя, але маглі выступаць і ў 
ролі абаронцаў. На могілках знаходзіліся магілы найбольш шанаваных 
людзей, рабінаў, цадзікаў, якія валодалі цудоўнымі ўласцівасцямі. На іх 
магілы прыходзілі маліцца, бо верылі, што яны валодаюць цудатворнай 
сілай. Такім чынам, могілкі ўяўлялі сабой як бы апазіцыю ў адносінах да 
пасялення. Пад могілкі адводзіліся звычайна нязручныя з 
сельскагаспадарчай пункту гледжання месцы – пагоркі, абрывістыя 
берагі ракі, яра. 

У XVI-XVII стст. габрэі дамагліся замацавання за сабой важных 
правоў. У часы Боны Сфорцы яны атрымалі права звяртацца да суда 
самой каралевы. Каралі Стэфан Баторый і Уладзіслаў IV далі габрэям 
новыя і пацвердзілі старыя прывілеі на валоданне нерухомасцю, 
узвядзенне сінагог, утрыманне могілак, ажыццяўленне гандлёва-
рамеснай дзейнасці.  

Прынцыповае значэнне для габрэяў, жыхароў хрысціянскай дзяржавы, 
мела забеспячэнне мажлівасці жыць згодна з рэлігійнымі запаветамі 
іўдаізму. Таму вялікай перамогай быў дазвол не з’яўляца ў суд (габрэі 
былі падпарадкаваны гарадскому кіраванню і старасце, спрэчкі паміж 
хрысціянамі і габрэямі разбіраліся ў гарадскім судзе, а ўнутрыгабрэйская 
некрымінальныя справы – у рэлігійным габрэйскім судзе) і не даваць 
прысягу ў дні габрэйскіх святаў, што зафіксаваў прывілей 1669 г. За імі 
было замацавана права даваць прысягу ў сінагозе на габрэйскай мове. 
Калі габрэя выклікалі ў суд, яго маглі суправаджаць два сведкі-габрэі, 
якія прадстаўлялі кагал і сачылі за тым, каб правы аднаверца не 
парушаліся. 

У беларускіх гарадах у выглядзе, знаёмым Заходняй Еўропе, не было 
яўрэйскага гета – тэрыторыі, дзе за высокімі мурамі была б прымусова 
зачынена габрэйская супольнасць, прадстаўнікі якой маглі пакідаць свой 
квартал толькі зрэдку па камерцыйных справах. Пры гэтым, у большай 
ступені па ўласнаму жаданню, першыя пакаленні габрэяў Вялікага 
княства Літоўскага сяліліся супольна. Гэта не толькі дапамагала ў 
выпадку небяспекі хутка арганізаваць абарону, спрашчала гаспадарчае 
ўзаемадзеянне, але таксама дазваляла кагалу эфектыўней кіраваць 
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справамі суполкі, а рабінату забяспечыць выкананне шэрагу рэлігійных 
пастаноў, што было немагчыма ў выпадку дысперснага рассялення. 
Напрыклад, габрэі не могуць маліцца паасобку, для гэтага павінен 
скласціся міньян – сход самаменшае 7 мужчын.  

Прадстаўнікі габрэйскай супольнасці не маюць права пад час 
рэлігійных свят пераадольваць вялікія адлегласці і выносіць рэчы з хаты, 
нават калі гэта малітоўнік альбо ключы. Гэта робіць немагчымым 
наведванне сінагогі для чалавека, які жыве далёка ад яе, але праблему 
можна вырашыць пры дапамозе эйруву – вяроўкі, якой сімвалічна 
адзначаюцца межы габрэйскай нерухомасці. Так квартал ператвараецца ў 
адну агульную сімвалічную “габрэйскую хату”, унутры якой можна і 
рухацца, і пераносіць рэчы. 

У XVI ст. Вялікае княства Літоўскае ператварылася ў важны цэнтр 
рэлігійнай навукі і традыцыйнай габрэйскай адукацыі. Тут жылі сусветна 
вядомыя рабіны, да якіх з пісьмовымі пытаннямі пра разуменне 
рытуальных правілаў звярталіся габрэі ўсёй Еўропы. Сярод іх, 
напрыклад, гродзенскі рабін Мардухай бен Абрахам Яфэ.  

Гэты славуты талмудыст нарадзіўся ў 1530 г. у Празе, затым каля 
дзесяці год жыў і вучыўся ў Італіі, дзе набыў вядомасць у якасці знаўцы 
філасофіі, астраноміі і матэматыкі. У 1577 г. па запрашэнню кагалу ён 
трапіў у Гродна. Мардэхаю Яфэ было прапанавана ўзначаліць мясцовы 
габрэйскі суд і ешыву (вышэйшую талмудычную ўстанову, выпускнікі 
якой звычайна станавіліся рабінамі). Слава гродзенскага рабіна, 
каментатара Талмуду, гучала па ўсёй Еўропе, а яго рэлігійны трактат 
“Левуш алхут” (Царскае адзенне) карыстаўся вялікім аўтарытэтам.  

Сінагогі буйных суполак Беларусі ў гарадах і мястэчках, так званыя 
галоўныя сінагогі, пераважна былі каменнымі. Найбольш раннія 
каменныя сінагогі храналагічна адносяцца да XVI-XVII стст. Да XVI ст. 
належыць важнейшая падзея ў жыцці гродзенскага габрэйства – 
будаўніцтва мураванай сінагогі. Упершыню ў дакументах мясцовая 
сінагога ўзгадваецца пад 1540 г. Мураванай яна стала ў 1575-78 гг., 
будаўніцтва адбывалася па праекту знакамітага італьянскага архітэктара 
Санці Гуччы, які ажыццявіў таксама перабудову кралеўскага замку ў 
Гродна.  

Галоўная сінагога, узведзеная ў стылі барока, мела свае адметнасці, 
якія не устаркаліся ў іншых будынках такога тыпу. Напрыклад, арон-ха-
кадэш (шафа для захоўвання Торы, габрэйскага Святога Пісання), які 
згодна з традыцыяй, павінен знаходзіцца ва ўсходняй частцы 
памяшкання, накіраванай на Іерусалім, у гаразенскай сінагозе быў 
трошкі ссунуты. Мардэхай Яфэ лічыў, што на ўяўнай лініі паміж арон-
ха-кадэшам і Святым горадам не павінна нічога стаяць, каб не 
перашкаджаць духоўнай сувязі з Палесцінай. Сінагога адрознівалая 
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незвычайнай вытанчанасцю і раскошай. Як і іншыя сінагогі таго часу, яе 
падлога знаходзілася трохі ніжэй за ўзровень зямлі. Абрады і рытуалы 
гродзенскай сінагогі адрозніваліся ад тых, што былі прыняты ў іншых 
сінагогах Вялікага княства Літоўскага. Напрыклад, тут выконваліся 
піюты – рэлігійныя гімны, аўтарам якіх лічыцца Мардэхай Яфэ. 

На тэрыторыі Беларусі сустракаюцца сінагогі з рысамі абарончай 
архітэктуры. Як правіла, стылістычна яны з’яўляюцца рэнесанснымі. 
Сярод іх сінагога XVII ст. у Быхаве, прыватнаўласніцкім горадзе князёў 
Сапегаў. Будаўніцтва ішло адначасова з фарміраваннем мясцовай 
суполкі, бо габрэі з’явіліся ў горадзе на пачатку XVII ст. Архітэктура 
Быхаўскай сінагогі сваімі каранямі ўзыходзіць не столькі да сакральных, 
колькі да замкавах будынкаў. Асноўныя аб’ёмы будынка лаканічныя, 
арачныя вокны высокія, сцены аздобленыя рэльефам.  

Выразнай дэталлю з’яўляецца высокі атык, за якім маглі хавацца 
абаронцы сінагогі. З асноўнага аб’ёму ён пераходзіць і на вежу, якой 
знаходзяцца нішы-байніцы. Быхаўская сінагога актыўна 
выкарыстоўвалася пры абароне горада ў сярэдзіне XVII - пачатку XVIII 
стст. Інтэр’ер вонкава суровай сінагогі ўражвае багатым дэкаратыўным 
убраннем, калісьці ён быў упрыгожаны разнастайнай лепкай і роспісам. 
Быхаўскую сінагогу вонкава нагадвае пабудаваная ў 1616 г. Пінская 
сінагога. Наяўнасць кутнай вежы, атыка-парапета з байніцамі і арачных 
вакон-байніц дазваляе аднесці яе да пабудоў абарончага тыпу. 

Яскравым прыкладам барочнай сінагогі з’яўляецца каменны будынак 
галоўнай сінагогі ў Слоніме, узведзены з дазволу Уладзіслава IV ад 1635 
г. на месцы згарэлай драўлянай. Закон і традыцыя патрабавалі, каб 
будынак новай сінагогі нагадваў іншыя  сінагогі Вялікага княства 
Літоўскага і пры гэтым вонкава адрозніваўся ад касцёла. Аднак сінагога 
набыла тыповы сакральны барочны выгляд, характэрны для храмаў 
каталіцкіх манастыроў XVII-XVIII стст. Характэрная для барока 
дынаміка праяўляецца ў тэктоніцы аб’ёмаў Слонімскай сінагогі, дзе 
можна вылучыць дзве часткі: асноўны аб’ём і дах з шыкоўным 
пластычным франтонам.  

Архітэктурнае рашэнне асноўнага аб’ёму адпавядае сінагагальнаму 
дойлідству: тоўстыя сцены, выцягнутыя арачныя вокны-нішы, 
размешчаныя ў два яруса. Вокны першага паверха нізка пасаджаны, яны 
ўдвая вузейшыя за верхнія, размешчаны бессістэмна. Апошняя рыса 
наогул вельмі характэрная для размяшчэння аконных праёмаў сінагог, 
асабліва на першых паверхах. Вокны другога паверха кампазіцыйна 
больш арганізаваны і ствараюць спакойны рытм. Круглае акно над 
уваходам лагічна ўвязваецца з круглым праёмам франтоннай часткі.  

Хвалістае завяршэнне франтона працягвае крывалінейны пераход да 
парапета, утвараючы адзіны дынамічны і напружаны сілуэт. У 
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архітэктуры галоўнага фасада сінагогі лёгка можна прасачыць 
кампазіцыйна - пластычныя рысы гродзенскай школы барока XVII-XVIII 
стст. Даследчыкі праводзяць паралель паміж выглядам фасаду 
Слонімскай сінагогі і створанымі эпохі позняга барока касцёламі 
брыгіцкага і францысканскага манастыроў Гродна, францысканскім 
касцёлам у Гальшанах. 

У канцы XVI ст. была заснавана ешыва ў Брэсце, у 1685 г. рабін 
Мошэ Бэн Мардэхай адчыніў ешыву ў Мінску, дзе з 1722 г. выкладаў 
выбітны талмудыст і гістарыёграф Іехіель Гейльпрын; у 1733 г. 
талмудзіст Ар’е Лейб бен-Ашэр Гінцбург заснаваў у Мінску другую 
ешыву. Мястэчку Мір у XVII-XVIII стст. прынеслі славу рэлігійныя 
аўтарытэты М. Айзенштат і Ш.З. Міркіш. У мястэчках Беларусі 
сфармаваўся ўклад жыцця, які меў мясцовыя асаблівасці, і адмысловы 
паўночна-заходні дыялект мовы ідыш. 

Адносіны паміж хрысціянскай і габрэйскай супольнасцямі Рэчы 
Паспалітай не былі ідылічнымі. З абодвух бакоў існавалі стойкія 
адмоўныя этнічныя стэрэатыпы, мела месца канкурэнцыя паміж 
мяшчанствам і купецтвам двух канфесій. Сацыяльна-канфесійныя 
канфлікты эпохі крызісу феадалізму прывялі да абвастрэння адносін 
паміж гарадскімі суполкамі, што ў 2 палове XVII ст. прывяло да шэрагу 
габрэйскіх пагромаў, у тым ліку ў Гродна і Магілёве.  

 
7.2  Габрэі Беларусі ў часы Расійскай імперыі  

(канец XVIII – пачатак ХХ ст.ст.). 
 
З пераходам беларускіх земляў пад уладу Расійскай імперыі 

рэлігійнае жыццё габрэяў было пастаўлена пад кантроль дзяржавы. 
Габрэям дазвалялася спавядаць сваю рэлігію, але ў межах асветніцкай 
«палітыкі перавыхавання» заахвочваўся пераход да хрысціянства. Праз 
хрышчэнне неафіт набываў правы, роўныя з іншым насельніцтвам 
імперыі, напрыклад, свабоду змены месца жыхарства, у той час як габрэі 
павінны былі заставацца ў так званай мяжы габрэйскай аселасці, у якую 
трапіла ўся тэрыторыя сённяшняй Беларусі. Тым, хто жадаў змяніць 
веравызнанне, павінна было дапамагаць «Таварыства ізраільскіх 
хрысціян» (1817 г.), зачыненае ў 1833 г. па прычыне поўнага правалу 
дзейнасці.  

Урад імкнуўся “перавыхаваць” габрэяў праз іх еўрапеізацыю, якая 
павінна была мець два бакі – знешняе і ўнутранае цывілізаванне. 
Знешняе цывілізаванне павінна было праявіцца ў адмове ад 
нацыянальнага строю і традыцыйных прычосак з пейсамі на карысць 
еўрапейскага моднага касцюма. Унутранае – праз адыход ад 
традыцыйнай асветы, якая грунтавалася на рэлігіі (хедэры, талмуд-торы, 
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ешывы) і пераход у “агульныя” навучальныя ўстановы, авалодванне 
рускай мовай, – “раскансервацыю” габрэйскага ладу жыцця. Для гэтага 
абіраліся гвалтоўныя меры: увядзенне 25-гадовай службы ў арміі, набор 
у якую з габрэяў быў значна вышэйшым, чым з хрысціян; прымусовыя 
высяленні з сельскай мясцовасці; штрафы для бацькоў, якія не жадалі 
аддаваць сваіх дзяцей у дзяржаўныя школы, дзе адбывалася выхаванне ў 
“рускім духу”; штрафы за нашэнне традыцыйнай вопраткі і пейсаў. 
Скарачэнню колькасці настаўнікаў, якія вучылі дзяцей у рэлігійных 
школах павінен быў спрыяць абавязковы экзамен на веданне рускай 
мовы і матэматыкі і падатак, які трэба было плаціць у казну кожнаму з іх. 

На землях Беларусі расійскае кіраўніцтва стварыла яўрэйскія 
малітоўныя грамадствы, якія па тэрыторыі супадалі з кагаламі. На чале іх 
стаялі рабіны, каб атрымаць такую пасаду ў заможнай суполцы, трэба 
было праславіцца на ніве навукі, мець рэпутацыю высокамаральнага 
чалавека і таленавітага прапаведніка. Тры вядомых рабіна асобна адзін 
ад аднаго павінны былі праэкзаменаваць кандыдата для таго, каб той 
атрымаў жаданы статус. У XIX ст. рабіны былі службовымі асобамі, якія 
зацвярджаюць мясцовыя органы ўлады. Выбары на пасаду казённага 
рабіна праходзілі раз у тры гады, прымаць удзел у іх мелі права толькі 
падданыя Расіі, якія не знаходзяцца і не знаходзіліся пад судом і 
следствам. Яны абавязаны былі мець пасведчанні аб заканчэнні рабінскіх 
вучылішчаў, настаўніцкіх інстытутаў ці якіх-небудзь іншых навучальных 
устаноў дзяржаўнага тыпу. 

Казённыя рабіны звычайна не карысталіся аўтарытэтам сярод 
вернікаў. Іх падазравалі ў залішнім вальнадумстве і прыхільнасці 
еўрапейскаму ладу жыцця. Лічылася, што дзяржаўныя навучальныя 
ўстановы разбэшчваюць габрэйскіх юнакоў усялякімі зусім не 
патрэбнымі прамудрасцямі накшталт прыродазнаўчых навук і не даюць 
патрэбных рабіну ведаў. Казённы рабін займаў гэтую пасаду фармальна, 
а на самай справе габрэі звярталіся з усімі сваімі клопатамі і пытаннямі 
да ранейшага рабіна, якога дзяржава пазбавіла магчымасці займаць гэты 
пост легальна з-за адсутнасці ў яго атэстата. Згодна з правіламі 1895 г., у 
абранні рабіна маглі прымаць удзел толькі мужчыны. Працэдура мела 
два этапа: спачатку кожнае малітоўнае грамадства высоўвала 
выбаршчыкаў (аднаго ад 30-75 членаў абшчыны), затым яны ў выніку 
галасавання называлі імя рабіна і яго памочніка. 

Рабін кіраваў рэлігійнай, адукацыйнай і дабрачыннай дзейнасцю 
абшчыны. Як кіраўнік мясцовай ешывы, ён перыядычна з’яўляўся перад 
сваімі вучнямі, каб выступіць перад імі з каментарамі да Торы або 
растлумачыць незразумелае месца з Талмуда. Асаблівага красамоўства 
ад рабіна не патрабавалася, толькі веды. З пропаведзямі перад суполкай 
ён выступаць не быў абавязаны. Гэтую ролю замест яго часта выконвалі 
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вандроўныя прапаведнікі. Іх шанавалі ў габрэйскім свеце высока, 
прычым не толькі за набожнасць і прамоўніцкія здольнасці. Гэтыя людзі, 
якія праводзілі жыццё ў туляннях, прыносілі навіны, за суботнім сталом 
распавядалі пра ўласныя прыгоды і далёкіх месцах, пра якія самі ведалі 
толькі па чутках. Некаторыя рабіны складалі пісьмовыя каментары да 
Святым тэкстаў і распаўсюджвалі іх сярод заможных членаў абшчыны. 

Дом рабіна звычайна знаходзіўся на сінагагальным двары. Ён заўсёды 
быў адкрыты для габрэяў. Да рабіна за радай і тлумачэннем пра 
кашэрнасць ежы ці тонкасці шлюбных адносін ішлі жанчыны. Крэдытор 
вёў сюды нядбайнага даўжніка, і разлічваў на справядлівы суд, паколькі 
рабін узначальваў яўрэйскі суд (бес-дын), дзе разам з ім засядалі знаўцы 
габрэйскага закона, суддзі. Гэта грамадская ўстанова валодала добрай 
рэпутацыяй нават у асяроддзі хрысціян. Калі з-за нязначнасці паселішча 
ў ім не было дзяржаўнага суда, яны часцяком звярталіся да рабіна як 
трацейскага суддзі ў справах з габрэямі і акуратна трымаліся пастановаў 
бес-дына. У склад судзейскіх абавязкова ўваходзіў рабін, бо габрэйскі 
суд разбіраў справы ў адпаведнасці з рэлігійнымі запаветамі, якія 
ўтрымліваюцца ў Торы і каментарамі да іх з Талмуда.  

Габрэйскі рэлігійны суд славіўся сваёй таннасцю, хуткасцю і 
справядлівасцю. Са скаргай звярталіся да самога рабіна, які пасылаў 
свайго памочніка за абвінавачаным. Той неадкладна з’яўляўся. Судовыя 
выдаткі патрабавалася пакрыць, але цвёрдай платы не існавала: усё 
залежыла ад важнасці справы і заможнасці кліентаў. Сума выдаткаў 
дзялілася на роўныя часткі. Вердыкт, заснаваны на талмудысцкай 
практыцы, выносіўся рабінам аднаасобна і неадкладна прыводзіўся ў 
выкананне. Аўтарытэт рабінскага суда быў настолькі высокі, што спробы 
праігнараваць яго рашэнні невядомыя. Служкі былі таксама пры кожным 
малітоўным будынку, яны сачылі за яго станам, парадкам i своечасовай 
дастаўкай усяго таго, што магло спатрэбіцца для адпраўлення службы. 

Гонарам сінагогі быў добры кантар – спявак, які выконваў псалмы 
падчас набажэнства. На выступы знакамітых кантараў прыходзілі, як на 
канцэрты зорак сцэны, асабліва калі з’яўляўся заезджы госць. Рэлігійныя 
аўтарытэты нярэдка выступалі з крытыкай мастацтва сінагагальных 
спеваў, папракаючы кантараў у вядзенні няправеднага ладу жыцця, а 
прыхаджан у легкадумнасці і захапленні знешнім бокам рэлігіі. У дні іх 
выступаў у сінагогу было не прабіцца, натоўп браў яе штурмам.  

Калі ў горадзе з’яўляўся іншы прэтэндэнт на месца кантара, то 
праводзілася выпрабаванне, і абшчына вырашала, хто з іх больш 
адпавядае яе густам. Перадавыя кантары ўважліва сачылі за навінкамі 
сусветнай сцэны. Яны выконвалі знаёмыя тэксты псалмоў на музыку 
модных аперэт, танцаў і рамансаў. Пакуль заходні тэатр быў зачынены 
для традыцыйнага габрэя, ён карыстаўся такой дзіўнай яго заменай. 

http://www.google.ru/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all
http://www.google.ru/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all
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Часткай кагалу былі братцтвы, свайго роду камісіі,  якія павінны 
былі каардынаваць дабрачыннае і адукацыйнае жыццё абшчыны. Адным 
з самых уплывовых было пахавальнае брацтва, якое займалася 
арганізацыяй пахавання. Абмежаванні, якія накладвае рэлігія на ўсякага, 
хто мае дачыненне да мёртвага цела (яно лічыцца нячыстым і павінна 
быць як мага хутчэй аддадзена зямлі) прадвызначылі асаблівае 
становішча людзей, занятых пахаваннем памерлых.  

Праца ў пахавальным брацтве лічылася вялікай заслугай, таму што 
чалавек добраахвотна згаджаўся на дачыненне з непрыемным і нават 
страшным. Але пры гэтым становішча брацтва было прывілеяваным, 
таму што яго члены мелі велізарную і практычна неабмежаваную ўладу ў 
кагале. Яны маглі адвольна прызначаць плату за свае паслугі, маючы на 
ўвазе толькі заможнасць сям’і нябожчыка. Нярэдкія былі выпадкі, калі 
кіраўнік брацтва помсціў якой-небудзь сям’і альбо самаму нябожчыку і 
прызначаў надмерную плату за пахаванне, што руйнавалі сваякоў. 

У склад пахавальнага брацтва ўваходзілі прадстаўнікі мясцовай 
алігархіі. Яны трымалі ў сваіх руках усе рычагі кіравання суполкай: 
кожны разумеў, што ён і яго сваякі смяротныя, і рана ці позна давядзецца 
звяртацца за дапамогай. Выйсця не было – усе могілкі горада 
знаходзіліся ў падпарадкаванні брацтва, а везці цела для пахавання ў 
іншы горад было небяспечна і дорага. Да таго ж гэта супярэчыла рэлігіі, 
бо пахаванне павінна адбыцца на працягу сутак з моманту наступлення 
смерці. Чалавеку, які нанёс членам пахавальнага брацтва абразу, 
прыйшлося б зусім несалодка. Яму маглі прызначыць «аслінае 
пахаванне». Гэта азначала пахаванне без выканання абраднасці, да таго ж 
за агароджай могілак сярод магіл самагубцаў і заўзятых ерэтыкоў. 

Фінансаванне службовых асоб пры культавых установах і святароў 
згодна з «Усталяваннем пра яўрэяў» 1804 г. ажыццяўляла суполка. 
Дзейнасць рабінаў знаходзілася пад пільным наглядам расійскіх уладных 
структур. Вернікі былі абавязаны маліцца за прадстаўнікоў царскай сям’і, а 
земскія іспраўнікі – зацвярджаць тэксты казанняў, якія абвяшчалі рабіны. 
Закон абмяжоўваў колькасны рост яўрэйскіх культавых устаноў. 
Дазвалялася будаваць адну сінагогу на 80 яўрэйскіх хат і адзін малітоўны 
дом на 30 хат. Пры гэтым не ўлічваліся ні шчыльнасць насельніцтва, ні 
высокая ступень рэлігійнасці габрэяў. Гэтыя абставіны прыводзілі да 
распаўсюджання патаемных малітоўных школ і правядзення хатніх 
набажэнстваў. 

Жыццё беларускіх габрэяў XVIII – пачатку XIX стст. было наскрозь 
прасякнута рэлігійным духам. Мясцовыя яўрэі спавядалі іудаізм у яго 
артадаксальнай форме (мітнагдзім). Найбольшым аўтарытэтам 
карысталіся рабіны і вучоныя – знаўцы Талмуда, якіх шанавалі больш за 
заможных. Большую частку жыцця мужчыны праводзілі ў сінагозе, дзе 

 54

бавілі час за чытаннем малітваў і рэлігійнымі спрэчкамі. Выкананне 
рэлігійных абавязкаў, а не гаспадарчая дзейнасць лічылася галоўнай 
справай мужчыны. 

У канцы XVIII – пачатку XIX стст. у рэлігійным жыцці габрэяў 
Беларусі адбыліся значныя змены. У хасідызме, асобнай плыні іудаізму, 
была пераасэнсавана роля асобы ва ўзаемаадносінах з Богам. Прыхільнікі 
вучэння Баал Шэм Това прытрымліваліся запаветаў іудаізму, але ў 
адрозненне ад мітнагдзім, аптымістычна ўспрымалі служэнне Богу. 
Хасідскія набажэнствы суправаджаліся вясёлымі спевамі і скокамі, 
адкуль і пайшла простанародная назва хасідаў – скакуны.  

Абшчыны хасідаў узначальвалі цадзікі –харызматычныя лідэры, якія 
супрацьпаставілі аскезе і кніжнай навуцы артадоксаў духоўнае 
самаўдасканаленне асобы. Замест скрупулёзнага выканання запаветаў, 
галоўнае месца заняў містычны кантакт з Усявышнім. Новае дэмакратычнае 
вучэнне дапускала да актыўнага служэння Богу нізы абшчыны і выдаляла з 
вядучых пазіцый рабінаў. На пачатку 50-х гг. XIX ст. з’яўленне хасідскіх 
суполак было адзначана ў Брэсце, Кобрыне, Слоніме, Гродна і іх паветах, 
Пінску, Навагрудку, Бабруйску, Ігумене, Мазыры, Мінску. 

У канцы XVIII – XIX  стст. беларускія губерні захавалі славу краіны 
талмудычных вучоных. Заснаваныя ў XIX ст. «літоўскія» ешывы ў Іўі, 
Міры і Ружанах далі нямала славутых рабінаў. Найбольшую вядомасць 
мела ешыва ў Валожыне, у 1803 г. заснаваная Хаімам Валожынерам і 
названая ў яго гонар “Эц Хаім”. Наступныя кіраўнікі гэтай навучальнай 
установы былі яго сваякамі, такія з іх як Нафталі Цві Іехуда Берлін, Іосіф 
Бер Салавейчык і Хаім ха-Леві Салавейчык адыгралі значную ролю ў 
развіцці габрэйскай рэлігійнай думкі Новага часу. Найбольшага росквіту 
Валожынская ешыва дасягнула ў 2 палове XIX ст., калі тут атрымлівала 
веды каля 400 талмудыстаў з Расіі, Польшчы, Англіі, Германіі, Аўстраліі 
і Паўночнай Амерыкі. 

Цэнтрам жыцця кожнай габрэйскай суполкі была галоўная сінагога 
альбо малітоўны дом (шул, бес-гамідраш), які акрамя рэлігійнай 
выконваў і іншыя сацыякультурныя функцыі. Словы «храм», «сінагога» і 
«шул» азначаюць адно і тое ж: будынак, дзе моляцца Усявышняму.  

Шул (слова на мове ідыш) азначае і «школу», і «сінагогу», таму што 
артадаксальныя сінагогі заўсёды былі цэнтрамі не толькі малітвы, але і 
вучобы. Суполка збіралася тут, каб абмеркаваць важкія справы (падзел 
падаткаў, вылучэнне рэкрутаў, увядзенне новых дзяржаўных законаў, 
абмеркаванне навін яўрэйскай супольнасці).  

Вандроўныя вучоныя-талмудысты прамаўлялі ў сінагозе казанні, 
працавала бібліятэка, збіраліся ахвяраванні, падчас некаторых святаў 
адбываліся канцэрты. Тут канцэнтравалася адукацыя (у прыбудовах 
звычайна мясціўся ешыбот і талмуд-тора), асвета (тут збіраліся сябры 
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брацтваў па вывучэнню Талмуда) і нават спыняліся на ноч бедныя маладыя 
талмудысты з аддаленых мясцовасцей. Мужчыны і жанчыны сядзелі ў 
сінагозе асобна, “слабы пол” уваходзіў у будынак праз асобны ўваход і 
накіроўваўся далей на галерэю. Жаночая прыгажосць і размовы, якія 
ўзнікалі на галерэі не павінны былі адцягваць увагу мужчын пад час 
набажэнства. 

Кожная яўрэйская суполка валодала рытуальнай лазняй з міквай для 
рытуальных амавенняў. Яна выкарыстоўвалася не толькі жанчынамі, але 
і мужчынамі. Папарыцца, а затым акунуцца ў басейн з праточнай вадой 
павінен быў кожны мужчына напярэдадні суботы і перапісчык світку 
Торы перад пачаткам працы. 

Напрыканцы XVIII ст. унутры кагалаў не было ўжо нават падабенства 
роўнасці. Сацыяльнае расслаенне дасягнула значных памераў. Рамеснік 
ці бедны гандляр былі не раўнёй заможнаму купцу. Шлюбны саюз з 
рамеснікам лічыўся ганьбай для сям’і славутага талмудыста. Багатыя 
атрымлівалі месцы ў найбольш прэстыжных брацтвах, засядалі ў кагале. 
Не было роўнасці нават у сінагозе: прадстаўнікі арыстакратыі набывалі 
за грошы лепшыя месцы, якімі лічыліся сядзенні каля ўсходняй сцяны (іх 
можна пакінуць у спадчыну).  

Сінагагальная няроўнасць прымушала многіх рамеснікаў пакідаць 
галоўную сінагогу і будаваць уласныя цэхавыя малітоўныя дамы. Так у 
гарадах мяжы габрэйскай аселасці з’яўляліся бес-гамідрашы краўцоў, 
шаўцоў, рэзнікаў, камінараў. Але і тут з цягам часу сітуацыя 
паўтаралася: знаходзіліся больш знатныя і багатыя, якія займалі месцы 
каля ўсходняй сцены і разбуралі супольнае братэрства. 

Жыццё яўрэйскай супольнасці было схавана ад вачэй іншаверцаў 
сценамі сінагогі ці яўрэйскай хаты, куды не было доступу хрысціяніну. 
Грамадскія справы вырашаліся ў кагале, унутрыгрупавыя супярэчнасці 
хаваліся ад знешняга свету. Хрысціяне, якія назіралі некаторыя праявы 
рэлігійнага жыцця габрэяў, не маглі растлумачыць для сябе іх сэнс і 
прыпісвалі іх яўрэйскаму фанатызму і забабонам. У выніку габрэі 
станавіліся ахвярамі абвінавачванняў у здзеку над хрысціянскай верай, 
прафанацыі крыжа, ікон альбо гостыі. 

“Таямнічасць” і непадобнасць рэлігійных рытуалаў рыхтавалі глебу 
для ўзнікнення ў масах розных чутак і падазрэнняў. Няздольныя 
растлумачыць паводзіны іншаверца народныя масы былі гатовыя верыць 
у што заўгодна, абвінавачваць у зносінах з д’яблам, апаганьванні 
святыняў, забойстве дзяцей. Усё гэта ўвасобілася ў “рытуальных 
справах” – цемрашальскім абвінавачванні яўрэяў у выкарыстанні 
хрысціянскай крыві ў магічных мэтах. Сярод “рытуальных спраў”, якія 
атрымалі розгалас у Расійскай імперыі, Гродзенская (1816-1831 гг.) і 
Вяліжская (1823-1835 гг.) рытуальныя справы.  
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У межах рэлігійнай традыцыі заставалася мастацкая творчасць 
беларускіх габрэяў. У галіне архітэктуры яна праявілася ў выглядзе 
сінагагальнага будаўніцтва. У буйных гарадах налічваліся дзясяткі сінагог, 
некалькі сінагог размяшчалася нават у звычайным мястэчку. У свядомасці 
яўрэйскай масы сінагогі былі не проста будынкамі для сумеснага чытання 
Пісання і ўзнясення малітваў, але велічнымі сімваламі яўрэйскай духоўнай 
еднасці, пераемнасці пакаленняў, стойкасці і вернасці традыцыям. 
Архітэктура беларускіх сінагог адчула на сабе ўплыў мясцовай будаўнічай 
традыцыі, набыла характэрныя рысы папулярных на Беларусі архітэктурных 
стыляў, такіх, як напрыклад, барока, якое фарміравала аблічча сінагог XVIII 
ст. Франтоны багата аздабляліся пластыкай.  

Традыцыйна сінагогі будавалі прамавугольнымі ў плане, падзеленымі 
калонамі на нефы з арыентацыяй алтарнай часткі на Іерусалім. Характэрнай 
асаблівасцю беларускіх сінагог з’яўлялася ўвасабленне ў архітэктуры 
стылізаванага вобраза жытла, каўчэга. У сувязі з гэтым яны прадстаўлялі 
сабой цэласны, не члянёны аб’ём, адзінства якога падкрэслена агульным 
дахам – шатром. Такія дахі, распаўсюджаныя таксама ў культавых 
хрысціянскіх і жылых пабудовах таго часу, характэрны, напрыклад, для 
сінагог XIX ст. ў Століне і Ашмянах. Драўляным сінагогам таксама ўласціва 
адзінства вобраза, створанае аб’ёмна-прасторавым рашэннем. Яно заснавана 
на выкарыстанні ўсё той жа характэрнай формы даха – шатра, дапаўненні 
будынка абхаднымі галерэямі і прыбудовамі, якія паўтараюць асноўную 
архітэктурную форму. 

Для ўпрыгожання інтэр’ера беларускіх сінагог выкарыстоўвалася 
багатае дэкараванне міфічнымі фігурамі звяроў і птушак, расліннымі 
матывамі ў форме разьбы па дрэву, фрэсак ці лепкі. Яўрэйская рэлігія не 
канцэнтравалася вакол мастацтва так, як гэта адбывалася ў хрысціянскіх 
рэлігіях, таму што развіццю скульптуры і выяўленчага мастацтва 
перашкаджаў запавет “не ствары сабе куміра і ніякай выявы таго, што на 
небе ўверсе, і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі”. Тым не 
менш, відавочны тэндэнцыі да разнастайнага ўпрыгожання інтэр’ераў 
храмаў і прадметаў культа. 

Найбольш важная частка рэлігійнага служэння – гэта чытанне Торы, а 
святыя сувоі з’яўляюцца самым каштоўным здабыткам абшчыны. У сувязі з 
гэтым асаблівая ўвага надавалася ўпрыгожанню месца, дзе адбываецца 
чытанне Торы – бімы (пюльпіт, на якім раскладаецца сувой), каўчэга (месца 
захавання Пісання) і самога сувоя. Святыя сувоі, упрыгожанныя 
арнаментамі і размалёўкамі, з’яўляліся перад малітоўнікамі ў дарагіх, 
дэкарыраваных вышыўкамі з сімвалічнымі матывамі і каштоўнымі камянямі 
тканінах ці апрацаванай скуры. Усё гэта сведчыць пра тое, што з’яўленне 
выдатных мастакоў яўрэйскага паходжання ў канцы XIX – пачатку XX стст. 
мела шматвекавую перадгісторыю. 
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Рэлігійныя матывы прасякалі не толькі прадметы сінагагальнага 
культа. Цікавымі прыкладамі традыцыйнага дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва мяжы аселасці XVIII-XIX стст. з’яўляюцца надмагіллі. Іх 
рабілі ў асноўным з каменя, радзей з дрэва. Часцей за ўсё надмагіллі мелі 
выгляд вертыкальных каменных пліт-стэл, але сустракаюцца і 
гарызантальна пакладзеныя пліты. У XIX ст. нярэдка спалучаліся 
вертыкальная і гарызантальная пліты, часам у форме боціка. На магілах 
цадзікаў ставілі асаблівае збудаванне огель («палатка») у выглядзе 
каменнай хаткі, якая абараняла магілу з плітой або стэлай ад непагадзі. 
Магілы нярэдка арыентавалі на ўсход, але сустракаюцца і іншыя тыпы 
арыентацыі. На пліце абавязкова высякалі надпіс на іўрыце, які змяшчаў 
імя і даты жыцця нябожчыка, каб тым самым увекавечыць яго памяць. 
Акрамя таго, пліты ўпрыгожвалі разнастайнымі ўзорамі і фігурамі. 
Найбольш часта надмагіллі ўпрыгожвалі раслінным і архітэктурным 
арнаментам, малюнкамі львоў, грыфонаў, меноры (рытуальнага 
падсвечніка), дрэва, скрыжаляў Запавету. 

Рэлігійная традыцыя ўплывала на развіццё музычнага мастацтва. Як 
казалася вышэй, у сінагозе гучала вакальная музыка, але адзін раз у год 
дазвалялася музыка інструментальная. Прадстаўленне адбывалася падчас 
святкавання Ханукі. Падчас публічнага запальвання свечак мог гучаць 
аркестр з некалькіх скрыпак, флейт і басэтляў. У першы дзень канцэрт 
праходзіў у галоўнай сінагозе бясплатна, аднак жадаючыя атрымаць 
асалоду ад музыкі ў наступныя дні васьмідзённага свята павінны былі 
наведваць малітоўныя дамы, дзе патрабавалася плаціць за ўваход. 
Знаходзіліся аматары, якія пры самых сціплых даходах цэлы месяц 
збіралі грошы для наведвання ханукальных канцэртаў. У знакамітых 
кантараў былі ўласныя вялікія хоры, якія складаліся з хлопчыкаў 
(жанчыны не мелі права спяваць у сінагозе, а сумеснае спяванне 
мужчыны і жанчыны лічылася распустай). З імі яны аб’язджалі ўсю 
Расію ў пошуках заробку і выгаднага месца ў сінагозе. 

Тэатральнае мастацтва ў габрэйскай традыцыі ў канцы XVIII – 
пачатку ХХ стст. прадстаўлена традыцыйнымі хатнімі пастаноўкамі на 
рэлігійныя сюжэты. Сцэнкі са Святога пісання, у якіх ролі Маісея, 
рымлян, Амана, яўрэяў, якія ратаваліся з егіпецкага палону, ігралі члены 
сям’і, ставіліся ў дні рэлігійных святаў, напрыклад, на Песах і Хануку. 
Спецыфічнай формай карнавала, пры каторай вясёлае шэсце 
пераапранутых у традыцыйныя сатырычныя персанажы людзей і жывёл 
праходзіць па вуліцах горада, з’яўляецца святкаванне Пурыма. Вясёлыя 
спевы і карагоды пад гукі духавых і ўдарных музычных інструментаў 
адбываюцца ў час свята Сімхат Тора, прысвечанага заканчэнню гадавога 
цыкла чытання Торы. 

 

8 РЭЛІГІЯ Ў БЕЛАРУСКІМ ГРАМАДСТВЕ  
XX – ПАЧАТКУ XXI СТСТ. 

 
1. Дзяржаўна-канфесійныя адносіны ў СССР (1917-1941 гг). 

2.  Становішча рэлігійных канфесій Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.). 

3. Рэлігійнае жыццё беларускага грамадства ў гады Вялікай 
Айчынай вайны і ў пасляваеннай БССР. 

4. Становішча традыцыйных і нетрадыцыйных канфесій у 
Рэспубліцы Беларусь на рубяжы ХХ-XXI ст.ст. 

 
8.1 Дзяржаўна-канфесійныя адносіны ў СССР (1917-1941 г.) 

 
З прыходам да ўлады ў кастрычніку 1917 г. бальшавікоў становішча 

ўсіх канфесій Беларусі карэнным чынам змянілася. Пачаўся доўгі перыяд 
канфрантацыі дзяржавы і царквы. Гэтая палітыка была выкліканая тым, 
што марксізм-ленінізм разглядаў барацьбу з рэлігіяй як адзін з кірункаў 
класавай барацьбы пралетарыяту з капіталам. У праграме РКП (б), 
прынятай у сакавіку 1919 г. на VIII з’ездзе была пастаўлена задача 
наступу на рэлігійныя вераванні, што стварала ўмовы для парушэння 
права чалавека на свабоду веравызнання, гвалту над асобай. 

Дзейнасць рэвалюцыйнай улады была накіравана на канфіскацыю 
царкоўнай маёмасці і манастырскіх зямель, спыненне фінансавання 
духавенства, ліквідацыю дзяржаўных структур, якія займаліся справамі 
духавенства. 23 студзеня 1918 г. прыняты Дэкрэт аб аддзяленні царквы 
ад дзяржавы. Аналагічны акт прыняты ў БССР 11 студзеня 1922 г. 
Дзяржава больш не павінна была ўмешвацца ў справы канфесій, але на 
справе праводзілася зусім іншая палітыка. Ажыццяўляўся 
адміністрацыйна-ідэалагічны ціск, накіраваны на спыненне рэлігійнага 
жыцця, насаджэнне атэізму. Рэгістрацыя шлюбаў стала магчымая толькі 
ў органах дзяржаўнай улады. За самыя дробныя парушэнні 
прадугледжвалася забарона царкоўных арганізацый. Разграбленню 
падвяргаліся цэрквы і манастыры, калі ж вернікі або духавенства 
спрабавалі супраціўляцца (так было ў Мазыры ў 1922 г.), іх прыгаворвалі 
да смяротнага пакарання. Толькі ў 1922 г. у БССР расстраляны 201 
прадстаўнік праваслаўнага духавенства. 

Становішча праваслаўнай царквы 
Пасля падпісання Рыжскай дамовы значная частка Мінскай 

праваслаўнай епархіі засталася на тэрыторыі Польшчы ў кананічнай 
юрысдыкцыі Польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. З прычыны 
гэтага ў 1922 г. было абвешчана пра аўтаномію беларускай царквы ў 
межах Мінскай епархіі, а яе кіраўнік узведзены ў сан мітрапаліта 
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Мінскага і Беларускага. На тэрыторыі БССР створаны 4 епархіі: Мінская, 
Слуцкая, Мазырская і Бабруйская. У снежні 1934 г. аўтаномія беларускай 
праваслаўнай царквы ліквідаваная, прыходы вярнуліся пад уладу 
Маскоўскага патрыярхату. 

Пастанова ЦВК РСФСР «Аб рэлігійных аб’яднаннях» 8 
кастрычніка 1929 г. забараніла ўсялякую дзейнасць царквы па-за сценамі 
храмаў. На прапаганду мелі права толькі атэісты. Забаранялася 
праводзіць спецыяльныя дзіцячыя, жаночыя, малітоўныя і іншыя сходы, 
ствараць групы для навучання асновам рэлігіі, займацца дабрачыннасцю. 
Духавенству дазвалялася толькі наведваць хворых і паміраючых. Царква 
не была юрыдычнай асобай, але абавязаная была прайсці рэгістрацыю, 
гэтым пунктам дзяржава скарысталася для закрыцця большай часткі 
храмаў. У заканадаўстве рэлігійная дзейнасць была прызнана «даходнай» 
і была абкладзеная высокім падаткам, напрыклад, святара адной з 
цэркваў у Чэрвеньскім раёне абавязалі выплачваць 1972 руб., хаця яго 
даходы не перавышалі 50 руб. 

Пачатак 1930-х гг. адзначыўся новай кампаніяй рабавання царквы. 
Згодна з пастановай СНК ССР ад 8 кастрычніка 1930 г., улічваючы 
неабходнасць забеспячэння прамысловасці каляровымі металамі, у 
царквы канфіскавалі званы. Паралельна мясцовыя Саветы забаранялі 
звонавы звон у ацалелых храмах.  

Для нагнятання антыцаркоўнай істэрыі ў пачатку 1930-х гг. органы 
ГПУ стварылі гучную справу «Аб контррэвалюцыйнай царкоўна-
паўстанцкай арганізацыі ў Магілёўскім, Чавускім, Слуцкім і іншых 
раёнах БССР» («Справа «Езуіт»). Па справе праходзіла 79 чалавек, у 
тым ліку 5 біскупаў, абвінавачаных у падрыхтоўцы на вясну 1933 г. 
паўстання. Толькі ў 1930 г. «па просьбе вернікаў» зачыненыя 573 царквы. 
Яны ператвараліся ў культурна-асветніцкія ўстановы, склады, 
збожжасховішчы. На гэтай глебе зарэгістравана некалькі бунтаў вернікаў 
на Магілёўшчыне.  

На снежань 1936 г. на тэрыторыі Беларусі зачынены 1371 храм, 
працягвалі дзейнічаць 74. У Шклоўскім раёне не засталося ні адной 
дзеючай царквы. У Мінску былі ўзарваныя Петра-Паўлаўскі 
кафедральны сабор, заснаваны ў 1613 г. (цяпер плошча Свабоды, дзе быў 
зроблены звярынец) і Свята-Казанскі (прывакзальны) храм (цяпер 
плошча Мяснікова). Да пачатку 1940-х гг. ва ўсходняй частцы Беларусі 
гвалтоўна зачыненыя амаль усе храмы, дзейнічалі толькі два. Каля 2000 
святароў былі рэпрэсаваныя: расстраляныя або знаходзіліся ў лагерах. 

Шырылася  антырэлігійная прапаганда: замест хрышчэння і 
вянчання з вялікай помпай святкавалі Акцябрыны і чырвоныя вяселлі з 
спяваннем Інтэрнацыянала. Камсамольцаў і членаў партыі, калі яны былі 
абвінавачаныя ў наведванні храма або хрышчэнні дзяцей, выключалі з 
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камуністычных арганізацый. Замест праваслаўнага Пакрова святкавалі 
Дзень ураджаю, у якім не выкарыстоўвалася фальклорная абраднасць. З 
1926 г. у БССР разгарнулася дзейнасць Саюза ваяўнічых бязбожнікаў, да 
працы якога актыўна прыцягвалі школьнікаў, праводзілі курсы для 
работнікаў атэістычнай прапаганды. Ствараліся навуковыя групы па 
даследаванні гісторыі атэізму. Гэтая арганізацыя планавала поўнае 
знішчэнне рэлігіі да 1937 г., што не ўдалося зрабіць, паколькі па 
ўсесаюзным перапісу насельніцтва 1937 г. 57% назвалі сябе вернікамі. 

Стараверы 
Ціск з боку дзяржаўных структур адчула не толькі праваслаўная 

царква, але і суполкі старавераў, тым больш што многія з іх варожа 
ставіліся да ўлады бальшавікоў. Зачыняліся царквы і малельні ў 
Віцебскім раёне, але адміністрацыйныя меры былі малаэффектыўныя. 
Стараверы назапасілі вялікі вопыт выжывання ў перыяд ганенняў яшчэ ў 
Расійскай імперыі. 

Каталікі 
Пачаўся шматгадовы канфлікт савецкай улады з Ватыканам з-за 

асуджэння папам Бэнэдыктам XV Кастрычніцкай рэвалюцыі. Рэпрэсіі 
супраць каталіцкай царквы ў Беларусі былі больш радыкальнымі, 
паколькі яна лічылася больш магутнай і непрымірымай. Улады турбавала 
беларусізацыя каталіцкай царквы і стварэнне ў 1918 г. у Пецярбургу 
Беларускай клерыкальнай партыі – Хрысціянска-дэмакратычнага 
аб’яднання, куды ўваходзілі настаўнікі, слухачы духоўнай акадэміі, 
беларуская інтэлігенцыя, выходзіла газета “Беларуская крыніца”. 

Колькасць беларускамоўных прыходаў каталіцкай царквы 
павялічвалася. 1 кастрычніка 1918 г. у Мінску пачала сваю дзейнасць 
Каталіцкая духоўная семінарыя, дзе створана кафедра беларускай мовы, 
набажэнствы наведваў Янка Купала. Пад ціскам уладаў у 1920 г. 
семінарыя пераведзена ў Навагрудак. У БССР рэгулярна адбываліся 
арышты вышэйшага каталіцкага духавенства: магілёўскага мітрапаліта 
Эдварда дэ Ропа, якога ў рамках абмену ўдалося вывезці ў Польшчу. Такі 
ж лёс быў у Яна Цепляка, наступнага магілеўскага мітрапаліта, які быў 
асуджаны спачатку да смяротнага пакарання, затым да 10 гадоў лагераў.  

Канфрантацыя касцёла і ўладаў узмацнілася пасля адмовы вернікаў 
выконваць указ аб канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў на карысць 
галадаючых Паволжа – як у дагматычным, так і ў маёмасным дачыненні 
касцёл падпарадкоўваўся Ватыкану. Пасля адмовы перадаць ключы ад 
Мінскага кафедральнага касцёла 3 ксяндзоў і 10 вернікаў арыштавалі. 

У 1933 г. НКУС быў сфабрыкаваны працэс над вялікай групай 
ксяндзоў, якіх абвінавацілі ў стварэнні контррэвалюцыйнай “Польскай 
вайсковай арганізацыі» для шпіянажу на карысць Польшчы, 
арганізацыі нелегальных пераходаў мяжы, агітацыі супраць савецкай 
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улады. Арышты адбыліся таксама ў Слуцку і Барысаве. Да канца 1930-х 
гг. зачыненыя практычна ўсе касцёлы, ксяндзы абвінавачаныя ў 
шпіянажы і рэпрэсаваныя, дзейнасць каталіцкай царквы працягвалася 
падпольна. 

Уніяцтва 
Пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. браты Іван і Антон Лукцевічы 

накіравалі свае намаганні на адраджэнне ўніяцкай царквы, сімпатыі да 
якой былі жывыя ў народзе. У календарах, якія выдаваліся рэдакцыяй 
газеты “Наша ніва”, былі ўведзеныя тры рубрыкі: для праваслаўных, 
каталікоў і ўніятаў. Цэнтрам адраджэння ўніяцтва стаў Магілёў, дзе 
дэканам працаваў Язэп Белагаловы. Нягледзячы на забарону з боку 
савецкіх уладаў і арышт уніяцкіх святароў, у 1923 г. уніяцкі мітрапаліт 
Андрэй Шаптыцкі абвясціў аб фармальным аднаўленні Мінскай 
усходнекаталіцкай епархіі. 

Пратэстанцкая канфесія 
У 1920–1930-я гг. у афіцыйным савецкім дыскурсе сфарміравалася 

стэрэатыпнае ўяўленне пра пратэстанцкі рух як пра шкодную і нават 
небяспечную для дзяржавы з’яву. У адносінах да евангельскіх 
хрысціян-баптыстаў у афіцыйных дакументах выкарыстоўвалася 
азначэнне секта, якое мела негатыўную афарбоўку. Сектантаў, да 
якіх залічвалі ЕХБ, пяцідзесятнікаў і адвентыстаў сёмага дня 
ўпаўнаважаныя па справах рэлігійных культаў пры Савеце 
Міністраў у сваіх справаздачах называлі класава чужымі элементамі, 
таму што шматлікія лідары і простыя ЕХБ паходзілі з 
заможных слаёў грамадства. 

Адзначалася, што баптысты адмаўляюцца ўдзельнічаць у грамадскім 
жыцці (не прымаюць удзел у выбарах у Вярхоўны савет, мясцовыя органы 
кіравання; не наведваюць сходы працаўнікоў калгасаў і інш.), з’яўляюцца 
антымілітарыстамі (адмова служыць у арміі, браць у рукі зброю) і 
цемрашаламі (ігнаруюць дасягненні навукі, не наведваюць кінатэатры, не 
чытаюць свецкую літаратуру, не слухаюць радыё). Небяспечным лічылася і 
тое, што баптысты выхоўвалі дзяцей у рэлігійным духу, забаранялі ім 
уступаць у піянеры і камсамол. Незвычайнасць паводзін прадстаўнікоў ЕХБ 
паслужыла глебай для абвінавачвання ў шпіянажы, сувязях з польскімі і 
ўкраінскімі бандытамі, замежнымі цэнтрамі. Лідараў пратэстанцкага руху 
арыштоўвалі па абвінавачванні ў контрэвалюцыйнай дзейнасці і 
выступленнях супраць калектывізацыі. 

Габрэі ў БССР 
Да пачатку рэвалюцыі 1917 г. Беларусь была пакрыта густой сеткай 

сінагог (704), у якіх працаваў 271 рабін. У адным толькі Мінску было 83 
сінагогі і малітоўных дома, у тым ліку харальная сінагога (пабудавана ў 
1906 г. на народныя ахвяраванні), у якой пасля адкрыўся Дзяржаўны 
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рускі тэатр. Большая частка сінагог стваралася па прафесійным 
прынцыпе. Атрыбутам габрэйскага жыцця заставаліся ешывы і хедэры 
(пачатковыя школы). У маі 1922 г. Народны Камісарыят асветы БССР 
выдаў спецыяльны загад, які забараняў дзейнасць хедэраў і ешыў. У 
канцы 1921 г. у Мазыры і Полацку прайшлі суды над настаўнікамі 
хедэраў, якія ўпарта працягвалі працу. Пратэсты вернікаў не далі эфекту. 

Улады планамерна зачынялі сінагогі, ператваралі іх у клубы, тэатры, 
склады. Да пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў БССР не было ні адной 
сінагогі, якая працавала б легальна. Павялічвалася колькасць 
рэпрэсаваных прадстаўнікоў габрэйскага духавенства. У 1924 г. мінская 
харальная сінагога была перароблена пад клуб. Па ініцыятыве яўрэйскай 
секцыі ЦК кампартыі БССР, каб прынізіць рабінаў у вачах вернікаў, у 
1925 і 1930 гг. былі праведзены судовыя працэсы. У 1925 г. адбыліся 
паказальныя судовыя працэсы над рэзнікамі, арышты якіх зрабілі 
немагчымым выкананне аднаго з асноўных запаветаў іўдаізму пра 
кашэрнае харчаванне.  

Нягледзячы на рэальную небяспеку для ўласнага жыцця, дзеячы 
яўрэйскай культуры і простыя вернікі вялі адчайную барацьбу ў абарону 
арыштаваных вучняў ешыў, іх настаўнікаў, рабінаў. Габрэйскія суполкі 
пісалі лісты ў Цэнтральны выканаўчы камітэт Беларусі, пад зваротам 
жыхароў Рудэнска паставіў подпісы 41 чалавек, Мінска – 2 900 чалавек. 
Людзі патаемна збіралі сродкі для фінансавання нелегальных ешыў і іх 
вучняў. У шэрагу сінагог у 1920-я гг. былі суполкі і вучні, якія ў 
індывідуальным парадку вывучалі адлюстраванне праблем маралі ў Торы 
і Талмудзе. Іх фінансавалі вернікі, якія самі не мелі часу альбо 
магчымасці займацца рэлігійнай навукай. 

Антырэлігійная прапаганда праводзілася вельмі настойліва, і 
прыхільнікі іўдаізму пастаянна былі аб’ектам здзекаў і паклёпу з боку 
сатырыкаў. Суд над рэзнікамі быў выведзены ў п’есе М. Шымшэлевіча 
“Трэст рэзнікаў у Мінску, музыкальная сатыра ў пяці карцінах”, дзе ў 
карыкатурным выглядзе былі прадстаўлены фігуры гарадскога рабіна 
Глускіна і іншых рабінаў, кантар, рэзнік, гандляры-габрэі. П’еса ў 
кароткі тэрмін была пастаўлена на сцэнах гарадскіх тэатраў у Мінску, 
Оршы і іншых гарадах Беларусі.  

У 1931 г. шырока распаўсюджвалася брашура “Рэлігійныя 
дыверсанты перад пралетарскім судом”, дзе былі змешчаныя 
паклёпніцкія прамовы кіраўнікоў Яўрэйскай секцыі ЦК Камуністычнай 
партыі БССР супраць рэзніка і абразальніка Рудэнскага. Суд скончыўся 
турэмным зняволеннем для апошняга і катэгарычным асуджэннем 
абраду абразання. У ходзе атэістычнай агітацыі адбывалася грубая 
фальсіфікацыя і свядомае скажэнне сюжэтаў ТаНаХа і запаветаў 
габрэйскай рэлігіі.  
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У 1922-1930 гг. у БССР ажыццяўлялі сваю дзейнасць прадстаўнікі 
Камітэта рабінаў СССР, які садзейнічаў працягу рэлігійнага жыцця і 
навучання ў падполлі з дапамогай сродкаў дабрачыннай арганізацыі 
габрэяў ЗША «Джойнт». У Мінску таемна дзейнічалі дзве ешывы, у 
Слуцку – адна. Фактычным кіраўніком усіх нелегальных рэлігійных 
навучальных устаноў Мінска, якія наведвала каля 700 хлопцаў, з’яўляўся 
вядомы талмудыст рабін Ешыэ Гроднэр-Цымбаліст. Калі практычны ўсе 
сінагогі і ешывы БССР былі зачынены, на сходзе рабінаў было прынята 
рашэнне прыкласці максімальныя намаганні для ўратавання ешыў. Дзеля 
гэтага трэба было пераправіць вучняў і настаўнікаў у Польшчу. Ешыэ 
Гроднэр актыўна займаўся выкананнем гэтай задачы: абыходзіў вёскі і 
дамаўляўся з мясцовымі сялянамі аб нелегальным пераходзе мяжы для 
габрэяў. Пасля поўнага разгрому рэлігійнага жыцця габрэяў Беларусі ў 
1935 г. ён з’ехаў у Палесціну, дзе і памёр напярэдадні заснавання 
Дзяржавы Ізраіль у 1947 г. 

Полацкая ешыва была адчынена ў 1926 г., заняткі ў ёй спачатку вёў 
рабін Аўром Дрэйзін, пазней – рабін Шлом-Хаім Каслман. У 1927 г. 
апошні разам з 50 вучнямі пераехаў у Віцебск, дзе таксама заснаваў 
ешыву. Хутка сюды пачалі сцякацца вучні зачыненых ешыў Невеля, 
Курска, Пераяслава, Крэменчуга, Ціраспаля. Фактычна ў 2 палове 1920 г. 
гэтая навучальная ўстанова стала галоўнай ешывай у СССР. Рабіны і 
настаўнікі спалі на лаўках у сінагозе, пачынаючы заняткі на жаночай 
палове сінагогі а палове 5 гадзіны раніцы пры зачыненых аканіцах і 
святле керасінавых лямп, каб скончыць іх у 7 гадзін, калі ў сінагозе 
з’яўляліся першыя вернікі. У гэты момант яны пераходзілі на 
мужчынскую палову і змешваліся з прысутнымі, робячы выгляд, што 
толькі што прыйшлі на агульную малітву. 

Зімой 1930 г. былі арыштаваны 15 рабінаў і габрэяў Віцебска, якія 
дапамагалі вучням і настаўнікам ешывы. Падставай для абвінавачвання 
была сустрэча прадстаўнікоў віцебскай габрэйскай грамадскасці з 
амерыканскім рабінам Глезэрам, які ў жніўні 1929 г. наведаў Мінск. 
Рабін Ш.-Х. Каслман і некаторыя вучні прысуджаныя да турэмнага 
зняволення на тэрмін ад 3 да 10 год і сасланыя ў Салавецкі лагер. 
Адвесці ад арыштаваных пагрозу смяротнага прыгавора атрымалася 
толькі пасля тэлеграмы з Вашынгтона ад сенатара Бойра выконваючаму 
абавязкі наркама замежных спраў Літвінаву. У 1937-38 гг. праведзены 
паказальны працэс супраць «габрэйскіх клерыкалаў», калі нібыта былі 
раскрыты бундаўска-сіянісцкія арганізацыі і царкоўна-сектанцкае 
падполле.  

Пасля далучэння Заходняй Беларусі да БССР у верасні 1939 г. тут 
пачалося ажыццяўленне той жа антырэлігійнай палітыкі, якая мела месца 
ў СССР у 1920-я гг. У ходзе ваенных дзеянняў было знішчана шмат 
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храмаў усіх канфесій, загінула некалькі дзясяткаў святароў. З пункту 
гледжання савецкай улады, інтэграцыя заходняй і ўсходняй Беларусі 
патрабавала ліквідацыі канкурэнтных светапоглядаў і ідэалогій, у тым 
ліку рэлігійных. У сакавіку 1940 г. забаронена навучанне рэлігіі ў школах, 
арыштаваны святары ўсіх канфесій і асуджаны па абвінавачванню ў 
супрацоўніцтве з польскімі ўладамі да 1939 г. Найбольшыя рэпрэсіі 
разгарнуліся ў дачыненні да праваслаўнай канфесіі, бо лічылася, што 
менавіта праваслаўныя беларусы могуць быць лягчэй перыарыентаваныя 
на савецкі лад жыцця. 

Каталіцкая і праваслаўная цэрквы згубілі свае зямельныя ўладанні, а 
шматлікія храмы пачалі выкарыстоўвацца не па прызначэнні (сталі 
ваеннымі аб’ектамі, складамі, сельсаветамі, турмамі, кінатэатрамі, 
дамамі народнай культуры, прадстаўніцтвамі НКВД), што прыводзіла да 
іх паступовага разбурэння. За дзеючыя храмы былі прызначаны высокія 
падаткі, плаціць якія было не па сілах прыхаджанам. Калі падатак не 
ўносілі ў прызначаны час, аб’ект канфіскоўвалі. Было разбурана 
культурнае жыццё прадстаўнікоў гарэйскай канфесіі: зачынены і свецкія, 
і рэлігійныя школы яўрэяў, ліквідаваныя выданні на іўрыце і ідышы. 
Былі скасаваныя рэлігійныя суполкі 

Былі ўведзены абмежаванні на пастырскае служэнне. Па-за агароджай 
храму любая рэлігійная дзейнасць забаранялася. Святарству было 
забаронена паказвацца на вуліцах у сваім аблачэнні. Нельга было 
ўжываць званы пад час набажэнстваў і рэлігійных урачыстасцяў. 
Некаторыя райвыканкамы прыцягвалі духавенства да выканання 
фізічных прац, што разглядалася як “рэсацыялізацыя паразіцкіх 
элементаў”. 

У 2 палове 1940-х гг. звычайнай з’явай сталі перашкоды з боку 
камсамольцаў і салдатаў у правядзенні набажэнстваў. У маі 1940 г. 
шлюбы, хрышчэнні, адпяванні і іншыя грамадзянскія цырымоніі, якія 
адбываліся ў цэрквах, касцёлах альбо сінагогах згубілі юрыдычнае 
значэнне з пункту гледжання дзяржаўнага заканадаўства. Шырока 
разгарнулася антырэлігійная прапаганда. Распаўсюджвалі атэістычныя 
кнігі, брашуры, улёткі, афішы.  

 
8.2 Становішча рэлігійных канфесій  

Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.) 
 
У міжваенны перыяд канфесійнае жыццё ў Заходняй Беларусі было 

надзвычай напружаным і адрознівалася вялікай разнастайнасцю. Тут 
праходзіла ўпартая барацьба розных рэлігійных плыняў, кожная з якіх 
імкнулася да панавання, далучэння да сваёй канфесіі як мага больш 
шырокіх слаёў насельніцтва. Заходняя Беларусь стала арэнай барацьбы 
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паміж каталіцызмам і праваслаўем. Кожная з гэтых цэркваў імкнулася 
ўмацаваць тут свае пазіцыі і, не шкадуючы сродкаў і сіл, пасылала сюды 
лепшыя кадры для прапаведніцкай, грамадска-палітычнай і культурнай 
дзейнасці. Вялікую ўвагу стварэнню ў Заходняй Беларусі плацдарма для 
наступу на Расію з мэтай уключэння яе ў арбіту свайго палітычнага і 
ідэалагічнага ўплыву надаваў Ватыкан. 

Праваслаўная канфесія 
На пачатку 1920-х гг. на тэрыторыі Польшчы налічвалася ад 3.5 да 5 

млн. праваслаўных. Існаванне на тэрыторыі “усходніх крэсаў” (Заходняй 
Беларусі і Украіны) праваслаўнай царквы і прыналежнасць да яе вялікай 
колькасці вернікаў дрэнна пасавала да тэзісу афіцыйнай польскай 
прапаганды пра польскі каталіцкі характар гэтых тэрыторый. Таму 
важкай задачай ураду стала вывядзенне праваслаўнай царквы з-пад 
юрысдыкцыі Маскоўскай патрыярхіі. Пад ціскам дзяржавы ў 1922 г. 
праваслаўная царква ў Польшчы была аб’яўлена аўтакефальнай, на 
чале яе ўстаў мітрапаліт Дыянісій. У 1924 г. патрыярх Канстанцінопаля 
даў блаславенне на аўтакефалію. Пры гэтым працэс быў праведзены без 
выканання шэрагу працэдур, таму правамоцнасць аўтакефаліі была 
пастаўлена пад сумнеў шэрагам аўтарытэтных біскупаў. У выніку 
аўтакефалізацыі праваслаўная царква Польшчы апынулася ў поўнай 
залежнасці ад адміністрацыйных улад. 

Была праведзена праверка лаяльнасці духавенства, непажаданых 
святароў, якія выступілі супраць аўтакефаліі, пераводзілі ў аддаленыя 
прыходы, некаторым прыйшлося з’ехаць за мяжу. Хутка біскупамі сталі 
людзі, згодныя на супрацоўніцтва з уладамі. У 1924 г. услед за 
Канстанцінопальскай патрыярхіяй адбыўся пераход на “новаюліянскі 
каляндар”, супраць чаго выступалі шматлікія святары і вернікі. 

У 1920-я гг. каталіцкі касцёл ініцыяваў шэраг працэсаў супраць 
праваслаўнай царквы ў справе вяртання храмаў, могілак і земляў, якія да 
скасавання уніі належалі грэка-каталіцкай царкве. У ходзе масавай перадачы 
праваслаўных храмаў каталікам без цэркваў засталіся сотні тысяч вернікаў. 
Да лета 1936 г. больш за 1 300 праваслаўных цэркваў сталі касцёламі. У 1937 
г. адносіны дзяржавы да праваслаўнай царквы пагоршыліся, што было 
звязана з пачаткам новай лініі палітыкі маршалам Э. Рыдзам-Сміглым, якая 
павінна была паланізаваць царкву. На тэрыторыях, дзе праваслаўнае 
насельніцтва было прызнана супольнасцю з незавершаным працэсам 
фарміравання нацыянальнай самасвядомасці (Заходняя Беларусь), вырашана 
стварыць польскую абалонку царкоўнага жыцця. Летам 1938 г. у Польшчы 
было адабрана ў праваслаўных альбо разбурана больш за 100 аб’ектаў, што 
выклікала абурэнне Лігі Нацый. 

З сярэдзіны 1930-х гг. набажэнствы ў Заходняй Беларусі сталі 
праводзіцца на польскай мове. Першыя службы на польскай мове сталі 
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праводзіцца ў Беластоку і Гродне. Маладыя праваслаўныя святары, 
выхаваныя ў польскім духу на факультэце праваслаўнага багаслоўя 
Варшаўскага ўніверсітэта сталі шчырымі пашыральнікамі ідэі польскасці 
сярод вернікаў сваёй канфесіі. У 1935 г. у Беластоку створана 
Аб’яднанне праваслаўных палякаў, накіраванае на паланізацыю 
дзяржаўных служачых. Тыя, хто адмовіўся ўступіць у гэтую арганізацыю, 
звальняліся. У Гродне адкрыўся працаваць Праваслаўны навукова-
выдавецкі інстытут, які працаваў выключна на польскай мове.  

Пры актыўнай дапамозе пра-польскі арыентаваных святароў у 1936 г. 
у Гродна, Навагрудку, Слоніме, Ваўкавыску створаны Таварыствы 
праваслаўных палякаў. Епіскап Сава, які меў рэзідэнцыю ў Гродна, 
загадаў духавенству авалодаць польскай мовай і актыўна прымаць удзел 
у працы польскіх грамадскіх і палітычных арганізацый. Пачалася праца 
па падрыхтоўцы літургіі на польскай мове, царкоўныя хоры пачалі 
спяваць напрыканцы набажэнства патрыятычныя польскія песні. Так 
адбывалася змена культурнага аблічча праваслаўнай царквы міжваеннай 
Польшчы. 

Каталіцкая канфесія 
На тэрыторыі Заходняй Беларусі, якая апынулася ў складзе Польшчы, 

у 1930 г. па суду ажыццяўлялася вяртанне 300 каталіцкіх храмаў, у свой 
час пераробленых у праваслаўныя, каталікам. Адбываліся і гвалтоўныя 
захопы храмаў. Усё гэта было палітычнай акцыяй, практычнай патрэбы ў 
перадачы храмаў не было з прычыны невялікай колькасці вернікаў-
каталікоў. Як паказвае аналіз дакументаў, у абсалютным выпадку новыя 
каталіцкія прыходы ствараліся фармальна або ўключалі літаральна 
некалькі чалавек. 

З першых дзён жыцця ў новых умовах праводзілася работа па 
выцясненні з касцёла беларускай мовы. Па Распараджэнні Міністра 
асветы ад 2 лістапада 1926 г. рымска-каталіцкая рэлігія стала 
абавязковым для вывучэння прадметам у школе. Практычна ў кожным 
горадзе выдавалася каталіцкая газета ці часопіс. Асімілятарскія 
намаганні польскага ўрада выявіліся ў імкненні перавесці беларускае 
духавенства ў прыходы Заходняй і Цэнтральнай Польшчы, быў 
арыштаваны кс. Вінцэнт Гадлеўскі, актыўны прыхільнік беларусізацыі 
касцёла. 

Уніяцкі рух 
З пачатку ХХ ст. іерархі Галіцкай Грэка-каталіцкай царквы 

ажыццяўлялі спробы распаўсюджвання уніі на Беларусі, а пасля 
ўваходжання Заходняй Беларусі ў склад Польшчы – на яе тэрыторыі. Не 
дзіўна, што ў Заходняй Беларусі рух па адраджэнні ўніяцтва атрымаў 
большае распаўсюджванне, чым у БССР. Але польскія ўлады 
небеспадстаўна лічылі, што ўніяцтва будзе спрыяць нацыянальнаму 
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адраджэнню беларусаў і ўкраінцаў, таму спрыяльныя ўмовы для яго 
існавалі толькі да 1932 г. Нягледзячы на ўсе абмежаванні, Львоўскі 
мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі не перапыняў дзейнасці па пашырэнню 
Грэка-каталіцтва за межамі Львоўскай, Станіслаўскай і Пшэмысльскай 
епархій. 

Значным цэнтрам уніяцтва стаў Пінск, дзе рэгулярна ладзіліся 
канферэнцыі. Яны аказалі значны ўплыў на развіццё ўніяцкага руху, 
знялі вастрыню пазіцый, наблізілі погляды святароў розных абрадаў, 
нацыянальнасцей і частак Польшчы. А. Шаптыцкі падтрымліваў 
беларускі нацыянальны рух і яшчэ ў 1910-я гг. наладзіў сувязі з такімі 
прадстаўнікамі нацыянальнай інтэлігенцыі як Э. Пашкевіч (Цётка), Іван і 
Антон Луцкевічы, У. Іваноўскі. Ён лічыў, што паміж царквой і 
нацыянальнай культурай не павінна існаваць супярэчнасцей, мясцовыя 
культуры павінны развівацца ў межах хрысціянскіх этычных 
каштоўнасцей. У сваім пастырскім пасланні 1934 г. ён забараніў 
набажэнствы палітычнага характару. 

З самага пачатку 1920-х гг. манаскі ордэн базіліян пачаў місіянерскую 
дзейнасць на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Пропаведзі ўніяцкіх святароў 
ішлі на беларускай мове, пры цэрквах засноўваліся беларускія клубы для 
моладзі, школы, тэатры і нават аркестры.  

Богаслужэнне вялося на беларускай мове, актыўна працаваў ксёндз А. 
Неманцэвіч, які заснаваў часопіс “Да злучэння”, які ў 1938 г. быў 
зачынены за сваю беларускамоўнасць. У 1923 г. беларускі манастыр 
айцоў марыянаў быў адкрыты ў Друі. Будаўніцтва ажыццяўлялася на 
грошы, выручаныя за продаж дыяментавых караляў княгіні Радзівіл, 
падоранага ёю ўніяцкай царкве. Пры кляштары працавала гімназія. 

На тэрыторыі Заходняй Беларусі дзейнічала Грэка-каталіцкае жаночае 
манаскае аб’яднанне “Дзеці Марыі”, якое ў 1929 г. заснавала манастыр у 
Зарэччы пад Пінскам. Сярод мэт аб’яднання было спрыянне кліру ў 
місіянерскай і пастарскай дзейнасці. Сёстры займаліся выхаваннем 
сялянскіх дзяцей у дашкольных установах, вучылі дзяўчынак вядзенню 
хатняй гаспадаркі, рукадзеллю і працы на зямлі. Яны ажыццяўлялі 
катэхізацыю дзяцей і падлеткаў, рыхтуючы іх да першай споведзі, 
клапаціліся пра сірат, рупіліся пра хворых і паміраючых.  

Сёстры цешыліся аўтарытэтам сярод вернікаў, на іх набажэнствах 
прысутнічалі таксама праваслаўныя. Сяляне ахвотна карысталіся 
дапамогай сясцёр, але веравызнанне мяняць не спяшаліся. Таму ў 
сярэдзіне 1930-х гг. у Зарэччы было толькі каля 70 прыхаджан, а ў 1938 
г.– усяго 12. Дзейнасць манаскага аб’яднання “Дзеці Марыі” 
працягвалася да пачатку Другой сусветнай вайны. 

У 20-я гг. ХХ ст. быў распрацаваны, а ў 1930-я гг. рэалізаваны на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі праект Каталіцкай царквы Візантыйска-
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славянскага абрада (“Усходні абрад”), які некаторыя даследчыкі 
называюць нэаўніяй. Назва абрада падкрэслівала яго пачатак ад 
хрысціянскіх дагматаў часоў Візантыі, калі хрысціянская царква была 
адзінай. Гэты праект Ватыкана прадугледжваў стварэнне новай формы 
каталіцызму, унутрана звязанага з Рымам, які знешне адпавядаў бы 
мясцовым традыцыям і псіхалогіі. Афіцыйнай датай стварэння новага 
абрада з’яўляецца 21 студзеня 1924 г., калі быў выданы дэкрэт 
Кангрэгацыі ўсходніх цэркваў. У ім аб’яўлялася, што Візантыйска-
славянскі абрад поўнасцю захоўвае праваслаўны абрад, толькі ў літургію 
ўключаюцца малітвы за папу і мясцовага біскупа.  

Хаця першапачаткова аб’яўлялася, што адзіным дагматам, які 
адрозніваецца ад праваслаўных, з’яўляецца дагмат аб першасвяшчэнстве 
і бязгрэшнасці папы, з цягам часу Візантыйска-славянскі абрад стаў 
пераходзіць да каталіцкай дагматыкі. Гэта пацвярждае, сярод іншага, 
факт заснавання ў межах нэаўніі жаночага манаскага ордэна шанавальніц 
Сэрца Ісуса (1927 г.), культ якога ў праваслаўі адсутнічае. Нягледзячы на 
тое, што праваслаўнай традыцыі не ўласціва шанаванне статуй, каля 
Альбярцінскага манастыра была пастаўлена выява Ісуса Хрыста, каля 
якой на вялікдзень праходзіў хросны ход. Святарамі Візантыйска-
славянскага абраду былі ў мінулым і каталікі, і праваслаўныя, і калі для 
першых абавязковым быў цэлібат, то другія мелі жонак і дзяцей. 

 Нэаўніяцкая семінарыя ў Дубне рыхтавала святароў Візантыйска-
славянскага абраду, якія павінны былі прыняць цэлібат, адкуль можна 
зрабіць выснову, што на будучыню закладаўся падмурак, які адпавядаў 
каталіцкаму звычаю, а не праваслаўю. 

Польскія ўлады імкнуліся зрабіць нэаўнію сродкам паланізацыі, 
спадзяючыся, што прыходы Візантыйска-славянскага абрада будуць 
хутка паланізавацца, але ў цэлым гэтыя надзеі не апраўдаліся. Святарства 
новага абрада значна часцей выкарыстоўвала беларускую, украінскую і 
рускую мовы, чым польскую і наогул стаяла на непольскіх пазіцыях.  

Ватыкан быў не супраць гэтага і нават выказваўся за прызначэнне 
святароў, якія не толькі валодаюць мовай мясцовага насельніцтва, але і 
належаць да таго ж этнасу. II пастырская канферэнцыя ў Пінску (1931 г.) 
выказалася за выкарыстання ў межах нэаўніі роднай мовы вернікаў. 
Цэнтрам уніяцтва стаў Альбярцінскі манастыр каля Слоніма, заснаваны ў 
1924 г. айцамі-езуітамі, якія прынялі ўсходні абрад і сталі яго 
гаспадарамі. 

Асноўным метадам далучэння да Візантыйска-славянскага абраду 
было пераконванне. Прамоўцы паказвалі гістарычную пераемнасць 
новага абраду ў дачыненні да Брэсцкага сабора 1596 г., казалі пра 
прыналежнасць да ўніяцтва да 1839 г. амаль усяго беларускага 
насельніцтва і пра тое, што ў “казённае праваслаўе” людзей перавялі пад 

http://www.google.ru/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all
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прымусам. Святарства імкнулася абаперціся на мясцовую інтэлігенцыю і 
асоб, аўтарытэтных сярод сялян: настаўнікаў, солтысаў, асаднікаў. Яны 
імкнуліся аказаць уплаў на папулярныя грамадскія арганізацыі накшталт 
пажарнай стражы, гурткі вясковай моладзі і кааператывы. 
Выкарыстоўваліся і эканамічныя метады, напрыклад, абяцалася 
выконваць абрады бясплатна альбо за ахвяру, калі-некалі агітатары 
абяцалі дабрачынную дапамогу ад царквы. Для жыхароў аддаленых 
вёсак, дзе не было культавых будынкаў, істотным довадам на карысць 
абрада было абяцанне пабудаваць храм. 

Працуючы з моладдзю, прапагандысты нэаўніі арганізоўвалі 
вечарыны і дыскусіі. Жадаючы выклікаць сімпатыю да Візантыйска-
славянскі абраду, айцы Альбярцінскага манастыра заснавалі дзіцячы 
садок, які вялі тры манахіні. У канцы 1930-х гг. яго наведвалі каля 20 
дзяцей. Прыхільнікі нэаўніі арганізоўвалі святкаванне. Ствараліся 
бібліятэкі, бясплатна распаўсюджваліся кнігі, разлічаныя на масавага 
чытача на рускай і беларускай мовах (кірыліай і лацінкай). Тым не менш, 
вынік дзейнасці па распаўсюджванню новага абраду быў даволі сціплы. 
У 1931 г. у Заходняй Беларусі створана 19 прыходаў з лічбай вернікаў ад 
9 500 да каля 12000, у 1939 г. існавала каля 18 прыходаў з каля 10 000 
вернікаў. 

Пратэстанцкая канфесія 
Пратэстантызм атрымаў распаўсюджванне на тэрыторыі Заходняй 

Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны і нямецкай акупацыі. У 
значнай меры гэты працэс актывізаваўся ў сувязі з наступальнай 
місіянерскай дзейнасцю замежных арганізацый і прапаведнікаў ва 
ўмовах сусветнага крызісу 30-х гг. ХХ ст. Нацыянальны і сацыяльны 
прыгнёт давёў насельніцтва Заходняй Беларусі да поўнага абяднення. 
Спад вытворчасці, рост коштаў і пашырэнне беспрацоўя, характэрныя 
для ўсёй тэрыторыі Другой Рэчы Паспалітай, асабліва моцна праявіліся 
на ўсходзе краіны, на эканамічна адсталых “крэсах”. 

Найбольш распаўсюджанымі пратэстанцкімі сектамі ў 1920-30-я гг. 
былі евангельскія хрысціяне, баптысты, адвентысты 7-га дня і метадысты. 
За нейкія 10-15 гадоў пратэстантызм шырока распаўсюджваецца. Толькі 
на Палессі ў 1929 г. было больш за 6 000 сектантаў розных напрамкаў, 
якія ядналіся вакол 36 малітоўных дамоў, суполкі налічвалі ад 50 да 200 
вернікаў. Важнымі цэнтрамі баптысцкага і пяцідзесятніцкага рухаў сталі 
Баранавічы, Навагрудак, Слонім, Стоўбцы, Ваўкавыск, шматлікія 
мястэчкі.  

Ва ўмовах сусветнага эканамічнага крызісу 1929-33 гг. назіралася 
тэндэнцыя да дынамічнага распаўсюджвання пратэстанцкага руху. Аб 
распаўсюдзе рэлігійнага сектанцтва сведчыць той факт, што 28-31 мая 
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1933 г. у Зэльве адбыўся з’езд дэлегатаў Саюза славянскіх баптыстаў у 
Польшчы, у якім прынялі ўдзел 58 дэлегатаў ад 37 суполак. 

Па дадзеных на сакавік 1937 г., было зарэгістравана 355 сектанцкіх 
малітоўных сходаў, на якіх прысутнічалі 9 662 чалавека. На тэрыторыі 
Заходняй Беларусі дзейнічалі прапаведнікі з ЗША, Германіі і Англіі. 
Здаралася, што сяляне, сярод якіх яны імкнуліся весці місіянерскую 
дзейнасць, сустракалі іх нядобразычліва: выганялі з вёсак альбо проста 
смяяліся і ігнаравалі прамоўцаў. Візітатары прывозілі літаратуру і грошы, 
якія ішлі з Амерыканскай баптысцкай місіі праз вялікія гарады – Вільню 
і Лодзь пры пасрэдніцтве баптысцкага таварыства “Компас”.  

Пры гэтым распаўсюднікамі пратэстантызму ў розных яго накірунках 
звычайна з’яўляліся беларускія сяляне, якія на пачатку ХХ ст. ездзілі на 
заработкі ў ЗША. Там яны траплялі ў эканамічную кабалу, іх уцягвалі ў 
розныя секты, некаторых навучалі ў біблейскіх школах. Вяртаючыся 
дадому місіянерамі, яны засноўвалі новыя суполкі ў сваіх вёсках, 
абапіраючыся на сваякоў і сяброў. Вернікі, якія звярнуліся да баптызму 
пад уплывам сваякоў-эмігрантаў, атрымлівалі літаратуру з ЗША поштай. 

У 1920-30-я гг. баптысты з’яўляліся самай актыўнай пратэстанцкай 
сектай Заходняй Беларусі. На тэрыторыі Навагрудскага павета дзейнасць 
баптыстаў пачалася ў 1921 г. Дзейнасць місіянераў накіравалася на 
людзей, якія знаходзіліся ў цяжкім матэрыяльным і псіхалагічным стане: 
бедных сялян і рэпатрыянтаў, якія вярталіся ў Польшчу з СССР. 
Апошнія праходзілі праз кантрольную станцыю ў Баранавічах, дзе пры 
ўдзеле пастара Расмісэна ўзнікла буйная суполка.  

Большасць баптыстаў раней былі праваслаўнымі, што тлумачыцца 
паніжэннем сацыяльнага прэстыжу гэтай канфесіі ў польскай дзяржаве 
пры падтрымцы каталіцкага касцёла ўладамі. У Слонімскім павеце ў 
1924 г. з 50 баптыстаў 70% раней былі праваслаўнымі, 30% – каталікамі, 
у Навагрудскім павеце ўсе баптысты “адпалі ад праваслаўя”. 

Папулярнасці баптызма садзейнічала шчодрая грашовая падтрымка з-
за мяжы. Здаралася, што прасвітары зацягвалі сялян у секту абяцаннямі 
матэрыяльнай падтрымкі і перспектывай стварэння спажывецкіх 
таварыстваў. Распаўсюджваліся чуткі, што за ўступленне ў суполку 
выдаюць па 50-100 даляраў. Па інфармацыі паліцыі, асноўная маса 
прыхільнікаў баптызму далучылася да яго менавіта па меркантыльных 
прычынах. Маючы сродкі, кіраўнікі суполак маглі друкаваць 
агітацыйную літаратуру, будаваць малітоўныя дамы, займацца 
дабрачыннасцю. 

Антыправаслаўны накірунак баптызму непакоіў духавенства гэтай 
канфесіі. Праваслаўнае духавенства глядзела на баптыстаў непрыхільна і 
лічыла, што яны падрываюць яго аўтарытэт, таму імкнулася ўтрымаць 
адпадаючых ад праваслаўя.  
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Улады насцярожвала магчымасць антыдзяржаўнай агітацыі 
баптыстаў і распаўсюджання руху на каталіцкае насельніцтва. З гэтым 
звязаны пастаянная цікаўнасць паліцыі да іх дзейнасці. У сваю чаргу 
баптысты імкнуліся прадэманстраваць сваю лаяльнасць, узносячы 
малітвы за росквіт Рэчы Паспалітай і Прэзідэнта дзяржавы на сваіх 
сходах. 

Баптысты пераважалі сярод шматлікіх накірункаў пратэстанцкага 
сектанцтва. Так, у чэрвені 1934 г. яны правялі 64 малітоўных схода, на 
якіх прысутнічала больш за 1 700 чалавек, што складала больш за палову 
малітоўных сходаў, праведзеных усімі пратэстанцкімі сектамі ў 
Навагрудскім ваяводстве. Па колькасці вернікаў, якія ўдзельнічалі ў 
мерапрыемствах, да іх набліжаліся толькі пяцідзесятнікі 
(“зялёнасвяткаўцы”), якія здолелі далучыць да свайго руху амаль 1 300 
чалавек. Гэты накірунак пратэстанцкага сектанцтва стварыў суполкі ў 
Баранавічах, Стоўпцах і Лідзе і за чэрвень 1934 г. правёў 22 водныя 
хрышчэнні. Распаўсюджванне пяцідзесятніцтва непакоіла ўлады ў сувязі 
з катэгарычнай адмовай маладых прыхільнікаў гэтага руху ад прызыву ў 
армію і карыстання зброяй, што трактавалася як нелаяльнасць у 
адносінах да Польшчы. Таму агітатары пяцідзесятнікаў знаходзіліся ў 
полі зроку паліцыі. 

Пратэстанцкія секты аб’ядноўваліся ў арганізацыі. Адной з іх быў 
“Саюз славянскіх збораў евангельскіх хрысціян у Польшчы”. Цэнтр яе 
знаходзіўся ў Варшаве, кіраваў саюзам Шандароўскі. У сакавіку 1925 
г.на яго імя з ЗША паступіла 500 даляраў. Гэты саюз прыцягваў у свае 
шэрагі маладых людзей, якія з’яўляліся членамі 45 гурткоў. У верасні 
1925 г. у горадзе Брэсце адбылася канферэнцыя маладых членаў саюза. 
Іншая арганізацыя, «Саюз славянскіх сходаў баптыстаў у Польшчы», 
таксама падтрымлівала цесныя сувязі з баптысцкімі арганізацыямі ў 
ЗША, Германіі, Францыі. Члены гэтай арганізацыі разгарнулі актыўную 
дзейнасць сярод моладзі і жанчын. У Брэсце пастаянна дзейнічалі 
біблейскія школы, якія рыхтавалі кадры місіянераў. У 1927 г. у «Саюз» 
уваходзілі ўжо 44 абшчыны, якія налічвалі больш за 3 000 чалавек. 

Габрэі Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд 
Згодна з умовамі Рыжскага міру, у 1921 г. значная частка Беларусі, 

якая атрымала неафіцыйную назву “Заходняя Беларусь”, увайшла ў склад 
Другой рэчы Паспалітай. Яе насельніцтва па перапісу 1931 г. налічвала 
4.6 млн чалавек, з якіх каля 10% складалі яўрэі. Становішча этнічных  
канфесійных меншасцей у міжваеннай Польшчы было складаным у 
гаспадарчым, культурным і сацыяльна-палітычным сэнсе. Большасць 
яўрэяў Заходняй Беларусі працягвала весці традыцыйны лад жыцця, такі, 
які быў уласцівы для дарэвалюцыйнай мяжы габрэйскай аселасці 
Расійскай імперыі. Габрэі пераважалі ў рамястве і гандлі, вялікая 
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колькасць прадстаўнікоў гэтай супольнасць працавала на дробных 
прамысловых прадпрыемствах. Узровень жыцця габрэйскага 
насельніцтва у гарадах і асабліва невялікіх мястэчках быў катастрафічна 
нізкі. У краіне пашыралася антысеміцкая прапаганда. На пачатку 1920-х 
гг.і ў сярэдзіне 1930-х гг. адбыўся шэраг антыгабрэйскіх пагромаў, у 
1930-х гг. польскія шавіністы арганізавалі эканамічны байкот яўрэяў. Усё 
гэта прыводзіла да масавай эміграцыі ў Паўднёвую і Паўночную 
Амерыку. У 1931-1939 гг. з Польшчы з’ехалі за мяжу 4 116 000 чалавек, з 
іх 1 336 000 былі габрэямі (каля 27% эмігрантаў). 

У Заходняй Беларусі ўсё большая колькасць яўрэяў падвяргалася 
паскоранаму працэсу акультурацыі: атрымлівала свецкую адукацыю, 
добра валодала польскай мовай і нават лічыла яе роднай, адыходзіла ад 
скрупулёзнага выканання рэлігійных запаветаў у паўсядзённым жыцці.  
Меркаванні адносна будучыні еўрапейскага габрэйства былі вельмі 
рознымі: адны меркавалі, што этнічнасць і прыналежнасць да канкрэтнай 
канфесіі ў ХХ ст. з’яўляюцца анахранізмам і імкнуліся парваць сваю 
сувязь з габрэйствам, ператвараючыся проста ў анацыянальных 
грамадзян Польшчы альбо далучаліся да радыкальных палітычных колаў 
накшталт камуністычнага руху, які знаходзіўся на платформе 
інтэрнацыяналізму. 

Другія лічылі, што як грамадзяне Польшчы, яўрэі павінны аддаць усе 
свае сілы для яе росквіту і актыўна ўдзельнічаць не толькі ў эканамічным, 
але і ў сацыяльна-палітычным жыцці краіны, пры гэтым захоўваючы 
прыкметы самабытнасці (нацыянальную габрэйскую школу, друк, 
рэлігію). Шмат было такіх, хто станавіўся на платформу сіянізму, горача 
пераконваючы яўрэяў у тым, што адзінай іх Радзімай з’яўляецца 
Палесціна, а таму трэба рыхтавацца да эміграцыі: вывучаць гістарычную 
мову яўрэяў-іўрыт, вучыцца земляробчай працы, якая будзе асноўнай для 
рэпатрыянтаў на зямлю продкаў. Жыццё ў Палесціне носьбітам 
альтэнатыўных ідэялогій бачылася па-рознаму: ад традыцыйнага ладу 
жыцця па запаветах Торы і прадпісаннях Талмуда (артадоксы) да 
сацыялістычных камун з абагульненнем сродкаў вытворчасці і 
калектыўнай працай (сіяністы). 

Наяўнасць настолькі розных светапоглядаў абумовіла яскравую 
мазаічнасць культурныга жыцця яўрэйскай супольнасці Заходняй 
Беларусі. У кожным буйным горадзе існаваў шырокі спектр друкаваных 
выданняў і ўстаноў асветы, якія маглі задаволіць патрабаванні розных 
грамадскіх колаў: яўрэйскія гімназіі з выкладаннем на польскай мове, 
сіянісцкія школы і гімназіі “Тарбут” (культура) з навучаннем на іўрыце, 
школы сіяністаў-сацыялістаў “Поалей-Цыён”, дзе навучанне адбывалася 
на ідышы і іўрыце. Па-ранейшаму існавалі і традыцыйныя рэлігійныя 
школы хедэры, талмуд-торы і ешывы, якія засяроджваліся на вывучэнні 
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Талмуда. Сярод іх, напрыклад, брэсцкая талмуд-тора, дзе вучылася каля 
1 000 яўрэйскіх дзяцей з Брэста і навакольных мястэчкаў. 

У 1925-х г. польскі ўрад дамовіўся з прадстаўнікамі яўрэйскіх 
палітычных партый у сейме пра легітымізацыю габрэйскіх суполак, 
скасаванне ўсіх абмежаванняў на ўжыванне моў яўрэяў – ідышу і іўрыту, 
афіцыйнае прызнанне і фінансаванне яўрэйскіх школ, гарантаваў суботні 
адпачынак для прадстаўнікоў габрэйскай супольнасці краіны. Пры гэтым 
польская ўлада высунула тэзіс пра адсутнасць у дзяржаве яўрэяў і 
наяўнасці палякаў габрэйскай веры. Функцыі габрэйскіх суполак 
абмяжоўваліся арганізацыяй культу, апекаваннем рэлігійных школ і 
дабрачыннай дзейнасцю. Паколькі ўсе грамадзяне Рэчы Паспалітай 
падлягалі агульнаму дзяржаўнаму суду, са складу суполкі зніклі суддзі. 
Дзейнасцю суполкі кіравалі Рада і Праўленне, якія абіраліся шляхам 
агульнага галасавання з удзелам кандыдатаў ад усіх яўрэйскіх палітычных 
партый. Да 1930-х г. у Польшчы не былі зацверджаны правілы выбараў 
рабінаў і фарміравання бюджэтаў суполак, таму падаткі не збіраліся, а 
мясцовыя ўлады маглі ўмешвацца ў працу праўленняў суполак. 

 Змена аблічча габрэйскіх суполак дэманстравала палітызацыю і 
секулярызацыю ладу жыцця беларускіх габрэяў. Гэтая выснова 
падцвярждаецца палітычным афармленнем артадаксальнага рэлігійнага 
руху. На тэрыторыі Польскай дзяржавы ў міжваенны час дзейнічала 
Аб’яднанне артадаксальных сіяністаў Мізрахі, заснаванае ў 1902 г. у 
Вільні. Сваёй мэтай яно бачыла адраджэнне працоўнай Палесціны на 
глебе сацыяльнай справядлівасці і этыкі Торы, нацыянальна-культурнае 
развіццё павінна было адбывацца пры адраджэнні старажытнай мовы 
яўрэяў – іўрыта і свецка-рэлігійнай асветы пры нязменнасці прынцыпа: 
галоўнай крыніцай маральнага выхавання павінна заставацца рэлігія 
іудаізм. Яўрэйская школа павінна была заставацца рэлігійнай па духу, 
але свецкай па зместу: даваць сучасныя свецкія веды ў адпаведнасці з 
дзяржаўнай праграмай, рыхтуючы моладзь да сельскагаспадарчай працы 
ў Палесціне. У Польшчы партыя Мізрахі імкнулася да поўнага 
раўнапраўя яўрэяў на глебе канстытуцыі і лаяльнасці габрэяў дзяржаве. 
У 1920-я гг. прыхільнікі партыі артадоксаў былі практычна ў кожнай 
габрэйскай суполцы, але асаблівай падтрымкай яны карысталіся ў 
Баранавічах і Слоніме. 

 
8.3 Рэлігійнае жыццё беларускага грамадства  

ў гады Вялікай Айчынай вайны і ў пасляваеннай БССР 
 
У перыяд нямецка-фашысцкай акупацыі Беларусі рэлігійнае жыццё 

значна актывізавалася. З аднаго боку, павысілася рэлігійнасць мясцовага 
насельніцтва, што было выклікана пачаткам вайны. Статыстыка 
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дэманструе пявелічэнне колькасці выкананых абрадаў хрышчэння, 
адпявання і вянчання ў цэрквах і касцёлах. З другога боку, нямецкія 
акупацыйныя ўлады, каб разгарнуць антысавецкую прапаганду, 
распрацавалі асаблівы кірунак палітыкі ў дачыненні да рэлігіі. Яна была 
накіравана на адраджэнне ролі царквы ў жыцці чалавека. Вышэйшае 
кіраўніцтва СС і паліцыя атрымалі загад не перашкаджаць дзейнасці 
праваслаўнай царквы і спрыяць утварэнню сектаў. Пры гэтым з’яўленне 
моцнай аўтарытэтнай іерархіі ў праваслаўнай царкве не дапускалася, 
прадухіляліся спробы каталіцкай царквы павялічыць свой уплыў на 
Беларусі (каталіцкі касцёл разглядаўся ідэолагамі Трэцяга Рэйху як 
“пятая калона” палякаў). 

Было забаронена працаваць па нядзелях, з’яўляцца без нацельных 
крыжоў, прадпісвалася рэлігійныя святы адзначаць па старым стылі, у 
кожным доме мець іконы, хрысціцца перад пачаткам ежы. Усе акты 
грамадзянскага стану аб’яўляліся несапраўднымі, калі яны не былі 
асвечаны царквой. Нямецкія ўлады зыходзілі з думкі пра тое, што 
прынамсі старэйшае пакаленне з задавальненнем скарыстае з мажлівасці 
аднаўлення канфесійнага жыцця, але гады прымусовай саветызацыі і 
атэістычнай прапаганды далі свой плён. Моладзь была абыякавай да 
рэлігійнага пытання, а царкоўная інфраструктура знаходзілася ў 
катастрафічным стане. 

На 1941 г. праваслаўная царква тут была амаль поўнасцю знішчана. 
Жадаючы здабыць сімпатыі вернікаў, акупанты на працягу чатырох 
месяцаў адчынілі 7 цэркваў. Акупанты не забаранялі вернікам адкрываць 
храмы, асабліва закрытыя савецкай уладай. Шчодра даваліся пазыкі на 
адбудову храмаў, з фондаў музеяў царкве вярталіся каштоўнасці і іконы. 
За 1941 г. з 400 прыходаў, якія існавалі да рэвалюцыі ў Мінскай епархіі, 
былі адроджаны 120. Пачалі сваю працу кароткатэрміновыя курсы для 
падрыхтоўкі святароў і дзяканаў. Праўда, усе царкоўныя арганізацыі 
павінны былі працаваць пад шчыльным кантролем нямецкай 
адміністрацыі, якая выкарыстоўвала ўсе мажлівасці для распальвання 
канфліктаў паміж асобнымі канфесіямі і драблення рэлігійных 
арганізацый.  

Нямецкая адміністрацыя дабілася ў праваслаўных іерархаў падтрымкі 
нямецкай справы: пад час набажэнстваў у цэрквах адбываліся маленні за 
Адольфа Гітлера і вермахт, святары заклікалі да добраахвотнага выезду 
беларусаў на працу ў Германію. Акупацыйныя ўлады выкарыстоўвалі 
праваслаўную царкву для распальвання міжнацыянальных і 
міжканфесійных супярэчнасцей. Генеральны камісар загадаў мітрапаліту 
высвячаць святароў і прызначаць біскупаў толькі з ліку беларусаў, 
ужываць беларускую мову ў казаннях, царкоўным пісьмаводстве і 
навучанні Закону Божаму. Дапаможнік для праваслаўнай царквы перад 



 75 

здачай у друк быў правераны нямецкай адміністрацыяй і “ачышчаны” ад 
русізмаў і паланізмаў. 

У 1942 г. была створана аўтакефальная беларуская праваслаўная 
царква. За гэта пасля вызвалення ад нямецка-фашысцкай акупацыі 
Маскоўскі патрыярхат не дазволіў захаваць у Беларусі нават мітраполію, 
як гэта было ва Украіне. Абавязковай умовай стала ўжыванне беларускай 
мовы, святары павінны былі быць беларускага паходжання. Беларускія 
епіскапы ўпарта змагаліся супраць беларусізацыі царквы, бо бачылі ў 
гэтым спробу адарваць праваслаўных вернікаў Беларусі ад Маскоўскай 
патрыярхіі. У 1944 г. з вяртаннем савецкіх войскаў аўтакефалія была 
ліквідавана з прычыны яе некананічнасці. 

Аднавіліся набажэнствы ў Сафійскім саборы Полацка і Свята-
Духавым мужчынскім манастыры ў Мінску. Да пачатку 1945 г. 
колькасць цэркваў перавысіла 1 000. Аднак калі станавілася вядома пра 
сувязі прыходу з партызанамі, царкву спальвалі, часам разам з вернікамі. 
Адкрыццё вялікай колькасці храмаў паставіла на парадак дня 
падрыхтоўку кадраў. З пачатку вайны ў Жыровічах, Гродна, Мінску 
дзейнічалі курсы. З 1941 па 1945 гг. у святары было пасвечаны 213 
чалавек. Большасць святароў адмовілася супрацоўнічаць з немцамі, 
некаторыя, ахвяруючы сваім жыццём, у духу хрысціянскіх каштоўнасцяў 
ратавалі габрэяў і партызан. Непасрэднымі ўдзельнікамі ваенных 
дзеянняў з’яўляліся 43 святара Мінскай епархіі. 

Адраджэнне рэлігійнага жыцця каталіцкага касцёла праходзіла ў 
больш складаных умовах. Важным крокам стала адкрыццё для 
набажэнстваў мінскага касцёл Св. Сымона і Алены. У верасні 1941 г. у 
Мінск прыехаў ксёндз В. Гадлеўскі, які пачаў набажэнствы ў 
кафедральным касцёле. У абодвух гэтых касцёлах пропаведзі гучалі на 
беларускай мове. Важнымі цэнтрамі каталіцкага жыцця сталі Узда, 
Заслаўе, Лагойск, Барысаў, Дзяржынск. Абвастрыліся адносіны паміж 
праваслаўным і каталіцкім духавенствам, у нямецкія органы ўлады 
пасыпаліся даносы пра імкненне ксяндзоў да адраджэння Вялікай 
Польшчы, што прывяло да арышту і смерці ў турме ў пачатку 1943 г. кс. 
В. Гадлеўскага і некалькіх іншых ксяндзоў. Некаторыя ксяндзы 
падтрымлівалі сувязь з Арміяй Краёвай. 

Пасля акупацыі тэрыторыі Беларусі экзархат уніяцкай царквы 
Беларусі на чале з кс. А. Неманцэвічам выйшаў з падполля і ў 1942 г. 
дамогся афіцыйнага прызнання. Аднак з прычыны даносу ўжо праз 
паўгода ён быў арыштаваны гестапа ў Альбярцінскім манастыры і 
загінуў у засценках. Пасля гэтага Альбярцінскі манастыр быў зачынены, 
прыход ліквідаваны. 

Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў назіралася 
захаванне высокага ўзроўню рэлігійнасці насельніцтва. На вызваленай 

 76

тэрыторыі Беларусі ў другой палове 1940-х гг. працягвалі дзейнічаць 
створаныя пад час акупацыі праваслаўныя суполкі, узнаўляліся разбураныя 
храмы. Вядомы адзіны выпадак будаўніцтва новай царквы. Дзяржава 
аказвала дапамогу ў рэстаўрацыі цэркваў. Згодна з дадзенымі на 1945 г., на 
тэрыторыі БССР дзейнічала 705 храмаў, а на 1948 г. – ужо 1 050. У другой  
палове 1940-х гг. захоўвалася актыўнасць рэлігійнага жыцця ўсіх канфесій. 
У 1946 г. быў зарэгістраваны новы каталіцкі манастыр “Назарэцяне” у 
Гродна, у складзе якога налічвалася 21 манахіня. У тым жа годзе дзяржава 
дала дазвол на рэгістрацыю мусульманскай суполкі ў вёсцы Некрашунцы 
Радунскага раёна Гродзенскай вобласці. Клір імкнуўся захаваць маёмасць, 
якую рэлігійныя аб’яднанні мелі ў час вайны, але з 1948 г. аблвыканкамы 
пачалі працэс вяртання культавых будынкаў дзяржаўным і грамадскім 
арганізацыям, якія знаходзіліся ў іх да пачатку ваенных дзеянняў. 

Праваслаўная царква імкнулася пераадолець раскол, які ўзнік перад 
і ў час вайны, калі некаторая частка святароў аб’явіла пра аўтакефалію 
беларускай праваслаўнай царквы. Значная частка кліра падпарадкавалася 
Маскоўскаму патрыярхату, меншая частка не прызнала сінод і засталася 
вернай ідэі аўтакефаліі. Відавочнай стала розніца ва ўзроўні падрыхтоўкі 
святароў Усходняй і Заходняй Беларусі і ўплыве іх на вернікаў. У 
Цэнтральнай і Усходняй Беларусі толькі асобныя святары мелі 
адпаведную падрыхтоўку і маглі выступаць з казаннямі. У большасці 
сваёй яны атрымалі сан у часы акупацыі. А святары Заходняй Беларусі не 
толькі скончылі семінарыі, але і мелі ўніверсітэцкую адукацыю, калі-
некалі – навуковыя ступені. Як паказваюць дадзеныя архіваў, 
насельніцтва Заходняй Беларусі было вельмі рэлігійным і строга 
прытрымлівалася абрадаў. Напрыклад, на прастольнае свята ў 
праваслаўны Жыровіцкі манастыр прыходзіла каля 15 000 паломнікаў і 
100 святароў. У Гродзенскім Пакроўскім саборы ў кастрычніку 1948 г. 
каля 3 000 вернікаў адзначалі свята Пакрова Багародзіцы. 

З 1950-х гг. адносіны дзяржавы адносна рэлігіі сталі варожымі. З 1950 
па 1966 гг. на тэрыторыі БССР было зачынена 609 цэркваў. Былі 
зачынены Полацкі і Гродзенскі жаночыя манастыры, пасля чаго на 
Беларусі застаўся толькі адзін Жыровіцкі манастыр. Мінская духоўная 
семінарыя працягвала сваю працу толькі з 1946 па 1963 гг. пад 
уздзеяннем антырэлігійнай палітыкі колькасць звычайных набажэнстваў 
у храмах усіх канфесій на пачатку 1950-х гг. знізілася. Але людзі па-
ранейшаму масава з’яўляліся ў цэрквах і касцёлах на галоўныя святы, 
абвяргаючы заявы прапаганды пра тое, што колькасць вернікаў рэзка 
знізілася.  

Антырэлігійная кампанія праводзілася вельмі агрэсіўна, абражала 
вернікаў і наносіла страты прэстыжу краіны на міжнароднай арэне. 
Адказам праваслаўнай царквы на ганенні з боку дзяржавы стала 
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ўзмацненне кадравага складу святароў. На служэнне ў Цэнтральную і 
Усходнюю Беларусь былі пераведзены шматлікія святары з Заходняй 
Беларусі, якія атрымалі добрую адукацыю ў міжваеннай Польшчы. Яны 
абнаўлялі інтэр’ер сабораў, актывізавалі працу сярод моладзі, 
арганізоўвалі хоры і нават мелі рэгентаў. У 1950-я гг. на тэрыторыі БССР 
існавала 3 праваслаўных манастыра. У гэты перыяд царква адчула вялікія 
матэрыяльныя цяжкасці, якія вынікалі як са скарачэння колькасці 
прыхаджан, так і з высокімі дзяржаўнымі падаткамі. Нават манахі 
павінны былі плаціць падатак на бяздзетнасць. 

Другой па колькасці вернікаў канфесіяй была рымска-каталіцкая. 
Адносіны прадстаўнікоў савецкай улады да касцёла былі адмоўныя. 
Ксяндзоў абвінавачвалі ў сувязях з антысавецкімі сіламі, падтрымцы 
Арміі Краёвай, агітацыі вернікаў супраць калгасаў, дзяржзаймаў, 
падпіскі на афіцыйныя выданні, байкатаванні выбараў (адсочвалі ўдзел у 
такіх акцыях святароў розных канфесій). На пачатку 1950-х гг. пад 
другую хвалю сталінскіх рэпрэсій трапіла шмат каталіцкіх святароў, каля 
70% ксяндзоў Заходняй Беларусі былы арыштаваны. Адразу пасля вайны 
быў ліквідаваны Беларускі епіскапат рымска-каталіцкай царквы. 

Найбольшая колькасць вернікаў каталіцкай канфесіі пасля вайны 
жыла на тэрыторыі Заходняй Беларусі. На 1945 г. тут дзейнічалі 325 
касцёлаў, да якіх былі прыпісаны каля 700 000 вернікаў. Згодна з 
дамовай паміж польскім і савецкім урадам, на працягу 1944-1948 гг. у 
Польшчу выехалі каля 264 000 палякаў-католікаў  каля 287 000 
беларусаў-католікаў, што нанесла вялікія страты касцёлу. Колькасць 
вернікаў каталіцкай канфесіі толькі на Гродзеншчыне ў 1946 г. знізілася 
больш чым удвая ў параўнанні з 1939 г. і дасягнула 170-200 тыс. чалавек. 
Каталіцкае святарства падпольна падтрымлівала сувязь з былым 
Віленскім арцыбіскупам Яблжыкоўскім, які рукапаклаў каля 30 ксяндзоў. 
Дзейнасць вернікаў і кліра была накіравана на тое, каб зарэгістраваць як 
мага больш касцёлаў і забяспечыць іх святарамі. 

Рэлігійнасць прадстаўнікоў каталіцкай канфесіі не змяншалася 
нягледзячы на атэістычныя захады кіраўніцтва рэспублікі. Гэта паказалі 
дадзеныя ўпаўнаважанага па справах рэлігійных  культаў, напрыклад, на 
прастольнае свята ў г.п. Рось Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці ў 
1949 г. сабралося каля 10 000 вернікаў не толькі з усіх парафій Ваўкавыскага 
раёна, але і з суседніх парафій Зельвянскага і Мастоўскага раёнаў. Істотна, 
што ад 25 да 50% вернікаў на гэтым фэсце адносіліся да моладзі.  

Практычна ўсё насельніцтва вёсак Заходняй Беларусі ўдзельнічала ў 
майскіх маленнях і “месяцах ружаньцовых маленняў”, збіраючыся ў 
капліцах і прыватных дамах. Зніжэнне актыўнасці вернікаў назіралася 
толькі ў парафіях, якія засталіся без ксяндзоў, але і тут ініцыятыву бралі 
на сябе прадстаўнікі старэйшага пакалення. Аб’яднаныя ў арганізацыі 
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“ружанцы” і “тэрцыярыі”, яны рыхтавалі моладзь да першага прычасця, 
праводзілі малебны і рэлігійныя святы. 

У 1950-я гг. каталіцкая царква таксама сутыкнулася з праблемай 
жорсткай атэістычнай прапаганды і высокіх дзяржаўных падаткаў. У 
манастыра “Назарацяне” у 1950 г. аднялі будынак у г.Гродна, а манашак 
перавялі ў в.Скрыбаўцы Жалудоцкага раёна. Быў узмоцнены нагляд за 
дзейнасцю каталіцкіх ксяндзоў, ім забаранілі весці навучанне дзяцей, а 
бацькам – браць дзяцей на набажэнства ў касцёл.  

Пасля вайны працягваўся рост пратэстанцкага руху. У кастрычніку 
1944 г. быў зарэгістраваны Саюз евангельскіх хрысціян-баптыстаў (ЕХБ). 
У верасні – лістападзе 1945 г. да Саюза Евангельскіх хрысціян-
баптыстаў у БССР далучыліся 83 царквы Хрысціян веры 
евангельскай, усяго 8853 вернікаў. Усесаюзны Савет ЕХБ 
планаваў скончыць працэс аб’яднання да 1 ліпеня 1946 г., але 
значная колькасць пяцідзясятніцкіх грамадаў засталася без 
рэгістрацыі. У 1949 г. толькі ў Брэсцкай вобласці (да далучэння 
раёнаў Пінскай вобласці ў 1954 г.) налічвалася 29 нелегальных 
груп пяцідзесятнікаў з колькасцю вернікаў 581 чалавек. Гэта 
было звязана як з адмовай часткі цэркваў ХВЕ ўваходзіць у 
Саюз ЕХБ, так і з незадаволенасцю тым, як адбывалася 
інтэграцыя. Пачынаючы з 1947 г. з боку савецкай улады былі 
прыпынены працэсы рэгістрацыі ўсіх цэркваў. 

На 1949 г. у БССР былі зарэгістраваны 200 пратэстанцкіх суполак з 
больш чым 16 000 вернікаў, 70% якіх жылі ў Заходняй Беларусі. У сярэдзіне 
1950-х гг. колькасць жадаючых прыняць воднае хрышчэнне ЕХБ рэзка 
павялічылася, але дазвол быў дадзены толькі палове з іх ва ўзросце 
старэйшым за 25 год. У савецкі перыяд Евангельскія хрысціяне-баптысты 
з’яўляліся адной з найбольш актыўных плыняў пратэстанцкай царквы. Па 
дадзеных на 1950 г., на тэрыторыі БССР было каля 15 000 прадстаўнікоў 
ЕХБ. Як і іншыя канфесіі, баптысты існавалі ва ўмовах абмежаванняў і 
ганенняў з боку органаў улады.  

Дзяржаўная рэлігійная палітыка і атэістычная прапаганда 
паставілі ЕХБ у апазіцыю грамадству. Вернікі пастаянна павінны былі 
абараняць прынцыпы свайго веравучэння і ладу жыцця, даказваць 
права на існаванне. Пры гэтым яны ізаляваліся ад грамадства, каб 
захаваць сваю веру і структуру царквы. Канфлікт з дзяржаўнай 
ідэалогіяй прывёў да з’яўлення ў БССР нелегальных абшчын, 
якія адмаўляліся ад рэгістрацыі і не прызнавалі рэлігійнае 
заканадаўства. У БССР у 1951 г. налічвалася 182 зарэгістраваныя 
абшчыны і да 80 незарэгістраваных груп. Калі ўзмацняўся ціск з 
боку дзяржавы на легальныя абшчыны, то вернікі адмаўляліся ад 
рэгістрацыі і папаўнялі шэрагі нелегальнай царквы. 
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У пасляваенныя гады адносіны да пратэстанцкага руху ў 
прадстаўнікоў савецкай улады заставаліся варожымі. Баптысты 
разглядаліся як патэнцыйныя здраднікі радзімы. Асноўным 
аргументам такой характарыстыкі была сувязь ЕХБ з замежнымі 
цэнтрамі, а вынікам – абвінавачванне ў антысавецкай, 
антыкамуністычнай дзейнасці.  

Евангельскія хрысціяне-баптысты траплялі ў катэгорыю 
ненадзейных і за нежаданне ўступаць у калгасы, якія ствараліся на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі. Каб пазбегнуць уступлення ў калгас 
некаторыя вернікі выязджалі ў горад. Адмова ўступаць у калгас, ці 
крытыка калектывізацыі з боку ЕХБ уладамі выкарыстоўваліся для 
пераследу і рэпрэсій актыўных вернікаў. Прычынамі негатыўнага 
стаўлення да калектывізацыі былі не толькі антысавецкія настроі 
вернікаў ЕХБ, але і асаблівасць іх веравучэння. Адным з 
асноўных яго прынцыпаў з’яўляецца пратэстанцкая этыка, якая 
заснавана на каштоўнасці добрасумленнай працы, якая 
прыносіць прыбытак. У калгасах першапачаткова не было 
прыбытку, што не задавальняла вернікаў, якія мелі вялікія сем’і. 

Прыстасаваннем, а не станоўчай характарыстыкай лічылася 
і прасавецкія выступленні прасвітараў і праца вернікаў у калгасах. Пры 
гэтым практычна ўсе вернікі і прасвітары-вяскоўцы на тэрыторыі 
Цэнтральнай і Усходняй Беларусі былі калгаснікамі, некалькі – 
старшынямі лепшых калгасаў. У в. Гутава Драгічынскага раёна 
Пінскай вобласці ў адным будынку знаходзіліся хата-чытальня, 
кіраўніцтва калгаса і памяшканне, дзе адбываліся малітоўныя 
сходы мясцовай абшчыны. Уступленне ў калгас цэлай баптысцкай 
суполкі выклікала здзіўленне і недавер прадстаўнікоў савецкай улады. 

Адмова вернікаў трымаць у руках зброю ў  афіцыйных дакументах 
разглядаліся не толькі як антыпатрыятычныя, але і як антысавецкія 
дзеянні, за што ЕХБ прыцягвалі да крымінальнай адказнасці. Адмова 
наведваць кінатэатры, тэатры, праводзіць у свае хаты радыё 
тлумачылася рэлігійным фанатызмам. Традыцыяналізм некаторых 
абшчын выкліканы пераважна знешнімі неспрыяльнымі ўмовамі 
існавання царквы ЕХБ.  

Ва ўнутрыцаркоўным жыцці мелі месца непаразуменні і 
супярэчнасці паміж вернікамі і кіраўніцтвам Саюза ЕХБ. У 
пастаянным напружанні знаходзіліся “змешаныя” абшчыны, у 
склад якіх уваходзілі баптысты і пяцідзесятнікі. Аб’яднаннем былі 
незадаволены як лідары ЕХБ, так і пяцідзесятнікаў. Прычынамі такога 
стаўлення да сумеснага існавання былі не толькі дагматычныя 
разыходжанні і культавыя адрозненні, але і імкненне пяцідзесятнікаў 
стварыць свой асобны Саюз. У сувязі з гэтым шматлікія 
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пяцідзесятнікі не падпарадкоўваліся кіраўніцтву ЕХБ, прадстаўнікі 
абедзвюх сект скардзіліся адзін на аднаго ўладам. Некаторыя 
абшчыны пазбаўляліся рэгістрацыі з-за адмовы “абраць” лаяльнага 
прасвітара. Былі выпадкі, калі старэйшыя прасвітары не выконвалі 
патрабаванні ўладаў. За гэта ў 1948 г. быў арыштаваны і старэйшы 
прасвітар па Гродзенскай вобласці К.І. Севашка. 

Пасля вайны палітыка сталінскага кіраўніцтва адносна яўрэяў набыла 
выразную антысеміцкую афарбоўку. Ліквідаваліся ўсе памкненні да 
адраджэння нацыянальнай культуры, элементам якой з’яўлялася таксама 
рэлігія іўдаізм. У выніку нямецка-фашысцкага генацыду яўрэяў 
колькасць прадстаўнікоў гэтай супольнасці на Беларусі скарацілася на 
840 000 і па першаму пасляваеннаму перапісу 1959 г. дасягнула 150 000 
(1.9% жыхароў БССР). Яўрэі былі пазбаўлены магчымасці весці жыццё, 
абумоўленае запаветамі ТаНаХа. Стварэнне рэлігійных арганізацый не 
дазвалялася.  

На ўсёй тэрыторыі БССР было толькі некалькі сінагог, якія 
знаходзіліся ў аварыйным стане, але і на гэтыя будынкі прэтэндавалі 
савецкія дзяржаўныя ўстановы. У 1958 г. канфіскавана і перададзена 
КДБ Вялікая Баранавіцкая сінагога. Рабіну забаранілі выконваць яго 
абавязкі, у тым ліку ажыццяўляць рытуальны забой жывёлы. У 1959 г. 
зачынена Цэнтральная Мінская сінагога. У 1961 г. улады вызвалілі ад 
займаемай пасады кіраўніка Мінскай рэлігійнай суполкі Фрыда. У 
гарадах БССР (Мінску, Гродна і інш.) пад выглядам добраўпарадкавання 
гарадскога асяроддзя знішчаліся яўрэйскія могілкі. З 1970-х гг. на 
тэрыторыі Беларусі, як і паўсюдна ў СССР, пачаў шырыцца рух 
“адказнікоў” – тых, каму было забаронена эміграцыя ў Ізраіль. Яны 
арганізоўвалі падпольныя гурткі па вывучэнню іўрыта, культурна-
гістарычнай спадчыны і іўдаізму. 

Суполкі мусульман таксама канцэнтраваліся ў Заходняй Беларусі. 
Сярод буйных Навагрудская, Даўбуцішская, Некрашунская (у апошняй 
дзейнічала мячэць). Гісторыя Некрашунскай суполкі працягвалася толькі 
да 1946 г., калі ў Польшчу выехаў мула Л.А. Мухля, па яго прыкладу 
эмігравала і большая частка мясцовых татар-мусульман. Астатнія не 
пажадалі рэгістраваць мячэць, каб не плаціць высокі падатак. Калі 
мячэць была зачынена, вернікі працягвалі збірацца на малітву ў 
прыватных дамах. На 1953 г. на тэрыторыі БССР былі зарэгістраваныя 
толькі дзве суполкі мусульман, кожная з іх налічвала каля 200 
прыхаджан. 

Пры Л.І. Брэжневе агрэсіўная прапаганда спынілася, але 
заканадаўства стала больш жорсткім у дачыненні да царквы. Дзейнасць 
рэлігійных арганізацый была абмежавана. Святары былі адсунуты ад 
кіраўніцтва суполкамі і рашэння іх фінансавых спраў. Прасоўвалася ідэя 

http://www.google.ru/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all
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пра кіраванне суполкай самімі вернікамі. Дзяржава актыўна ўмешвалася 
ва ўнутраныя справы царквы, праследавала людзей, якія, працуючы ў 
дзяржаўных органах, удзельнічалі ў выкананні рэлігійных абрадаў. Таму 
60% хрышчэнняў адбывалася патаемна. На 1985 г. у рэспубліцы было 
толькі 369 храмаў, 70% з іх знаходзіліся на захадзе Беларусі. 

 
8.4 Становішча традыцыйных і нетрадыцыйных канфесій у 

Рэспубліцы Беларусь на рубяжы ХХ-XXI стст. 
 
Дзевяностыя гады ХХ ст. у Беларусі былі адзначаны бурнымі, 

складанымі і супярэчлівымі працэсамі. Сярод іх працэс рэлігійнага 
адраджэння. На актывізацыю рэлігійнага жыцця паўплывалі пэўныя 
аб’ектыўныя і суб’ектыўныя фактары глыбокага эканамічнага і 
сацыяльнага крызісу, пераацэнкі каштоўнасцяў, пошуку духоўных 
ідэалаў, сацыяльныя праблемы. Рэлігія служыла гарантыяй стабільнасці, 
парадку, непахіснасці духоўнай апоры грамадства, адраджэння 
нацыянальных традыцый. 

На 2012 г. у Беларусі было прадстаўлена 25 напрамкаў (секты, цэрквы, 
дэнамінацыі); як сусветныя, так і нацыянальныя рэлігіі. Функцыянавала 
больш за 100 рэлігійных арганізацый, якія маюць агульнаканфесіянальнае 
значэнне (рэлігійныя аб’яднанні, манастыры, брацтвы, місіянерскія 
таварыствы, духоўныя навучальныя ўстановы). Колькасць рэлігійных 
суполак павялічылася з 800 у 1989 г. да 3210 у 2012 г., г.зн. больш чым у 4 
разы. Лік рэлігійных абшчын працягвае павялічвацца.  

Колькасць вернікаў на працягу канца ХХ – пачатку XXI ст. таксама 
павялічваецца. Па дадзеных на 1998 г. вернікамі сябе лічылі 47.5% 
рэспандэнтаў, на 2010 г. – 59% насельніцтва Беларусі. Група людзей, якія 
верылі не ў Бога, а ў звышнатуральныя сілы (квазірэлігійнасць), 
зменшылася за гэты час у 2 разы, а тых, хто вагаўся паміж верай і нявер’ем 
– на 7%. Пры гэтым толькі 27% апытаных у 2012 г. адказалі, што рэлігія 
адыгрывае важную ролю ў іх жыцці. Па паказчыку рэлігійнасці Беларусь 
уваходзіць у лік 11 найменш рэлігійных краін свету. 

Большасць вернікаў пражылі ў веры ўсё жыццё, з ранняга дзяцінства, 
носьбіты квазірэлігійнай свядомасці прыйшлі да сваіх перакананняў на 
працягу жыцця. Змяншаецца колькасць людзей, якія не атаясамліваюць 
сябе ні з якой канфесіяй. Больш за ўсё людзей, якія не могуць дакладна 
вызначыць свае адносіны да рэлігіі, атэістаў і людзей з квазірэлігійнай 
свядомасцю сярод апытаных з вышэйшай адукацыяй. Жанчыны больш 
схільныя да рэлігіі: верніцамі сябе назвалі каля 70% жанчын і каля 45% 
мужчын. Наогул, чым старэйшая ўзроставая група, тым больш у ёй 
вернікаў і менш атэістаў як сярод жанчын, так і сярод мужчын. 
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Міжканфесійныя адносіны на Беларусі характарызуюцца пазітыўна, 
асабліва адносіны паміж прадстаўнікамі асноўных хрысціянскіх канфесій, 
праваслаўнай і каталіцкай, з якімі атаясамляюць сябе 82% дарослага 
насельніцтва краіны і абсалютная большасць вернікаў (94%). 
Сацыялагічныя апытанні паказалі, што ўзровень талерантнасці ў 
беларускім грамадстве з цягам часу павялічваецца. З 1998 па 2006 гг. 
доля людзей, якія не адчуваюць непрыязнасць у адносінах да ўсіх рэлігій, 
павялічылася сярод вернікаў з 58% да 76%, сярод носьбітаў 
квазірэлігійнай свядомасці з 49% да 76%, сярод тых, хто вагаецца – з 
64% да 83%, сярод атэістаў – з 68% да 84%. Найбольшую ўзаемную 
сімпатыю адчуваюць праваслаўныя і каталікі. Найменшай сімпатыяй 
карыстаюцца евангельскія хрысціяне-баптысты (25%), сведкі Іеговы 
(22%), адвентысты сёмага дня (15%), язычнікі (14%), мусульмане (12.5% 
апытаных). 

Згодна з артыкулам 16 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь ад 15 
сакавіка 1994 года са зменамі і дапаўненнямі, прынятымі на 
рэспубліканскіх рэферэндумах 24 лістапада 1996 г. і 17 кастрычніка 2004 
г., «рэлігіі і веравызнанні роўныя перад законам». Згодна з Законам 
Рэспублікі Беларусь ад 31 кастрычнiка 2002 г. «Аб свабодзе сумлення 
і рэлігійных арганізацыях», «кожны мае права на свабоду выбару 
атэістычных або рэлігійных перакананняў, а менавiта: самастойна 
вызначаць свае адносіны да рэлігіі, аднаасобна або сумесна з іншымі 
вызнаваць любую рэлігію або не вызнаваць ніякай». Дзяржава 
падтрымлівае канструктыўныя ініцыятывы прадстаўнікоў розных рэлігій. 
У той жа час вядзецца праца па прадухіленні дзейнасці дэструктыўных 
рэлігійных сектаў. 

У працэсе фарміравання дзяржаўна-канфесійных адносін у 
Рэспубліцы Беларусь прасочваюцца тры этапы: 

Першы этап: 1988 – снежань 1991 гг. – стварыліся перадумовы для 
змены арыенціраў у рэлігійнай сферы, распаўсюдзіўся рэлігійны 
плюралізм, пры гэтым з’явіліся падставы для абвастрэння 
міжканфесійных адносінаў. Працэс змены дзяржаўна-канфесійных 
стасункаў, які пачаўся ў сярэдзіне 1980-х гг., прывёў да трансфармацыі 
савецкай мадэлі палітыка-прававога рэгулявання рэлігійнага жыцця 
грамадства. Новыя тэндэнцыі ва ўзаемаадносінах дзяржавы і канфесій 
упершыню выявіліся на Памесным саборы 1988 г., прысвечаным 
тысячагоддзю прыняцця хрысціянства на Русі. Упершыню на афіцыйным 
узроўні прагучала заява аб тым, што сацыялістычная дзяржава доўгі час 
імкнулася «ліквідаваць царкву». Была прапанавана праграма змяненняў у 
заканадаўстве, закліканая ліквідаваць «ненармальныя ўмовы існавання 
царквы».  
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Дадзеныя прапановы часткова знайшлі сваё адлюстраванне ў Законе 
СССР «Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях», прынятым 1 
кастрычніка 1990 г. Закон забараніў палітыку дзяржаўнага атэізму, 
гарантаваў рэальную роўнасць вернікаў і няверуючых перад законам, не 
дапускаў «прымус пры вызначэнні грамадзянінам свайго стаўлення да 
рэлігіі». Згодна названаму закону, уладныя структуры адмаўляліся ад 
кантролю за рэлігійнай сферай. Прамым вынікам прыняцця закона стала 
змена статусу рэлігійных арганізацый. Яны атрымалі прававую аснову 
сваёй дзейнасці і праваздольнасць юрыдычнай асобы. З гэтага часу 
рэлігійныя арганізацыі маглі валодаць нерухомасцю, займацца 
гаспадарчай дзейнасцю, ствараць навучальныя ўстановы, свабодна 
распаўсюджваць рэлігійную літаратуру. Змены ў палітыка-прававым 
працэсе характарызаваліся дэмакратызацыяй дзяржаўна-канфесійных 
адносін, уцягваннем канфесій у грамадска-палітычную барацьбу, 
напрыканцы этапа адбылося разбурэнне савецкай мадэлі адпаведных 
палітыка-прававых адносін. 

Другі  этап: 1992-2001 гг. – фарміраванне нарматыўна-прававой базы 
дзяржаўна-канфесійнай палітыкі. Прыняты Закон Рэспублікі Беларусь 
“Аб свабодзе веравызнанняў і рэлігійных арганізацыях”. У ім 
адлюстраваны новыя падыходы да дзяржаўна-канфесійных адносін, 
адпаведныя духу абнаўлення і дэмакратызацыі беларускага грамадства. 
У адпаведнасці са ст.8 Закона: “Дзяржава не ўскладае на рэлігійныя 
арганізацыі выкананне якіх-небудзь дзяржаўных функцый, не 
ўмешваецца ў дзейнасць рэлігійных арганізацый, калі яна не супярэчыць 
заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Рэлігійныя арганізацыі маюць права 
ўдзельнічаць у грамадскім жыцці, выкарыстоўваць дзяржаўныя сродкі 
масавай інфармацыі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі 
Беларусь.  

Рэлігійныя арганізацыі не ўдзельнічаюць у дзейнасці палітычных 
партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія маюць палітычныя мэты, і 
не аказваюць ім фінансавай і іншай падтрымкі. У месцах набажэнстваў 
не дапускаецца выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі, правядзенне сходаў, 
мітынгаў, перадвыбарчай агітацыі і іншых мерапрыемстваў палітычнага 
характару, выступленні, заклікі, якія абражаюць прадстаўнікоў органаў 
дзяржаўнай улады, службовых асоб і асобных грамадзян. Дзяржава 
спрыяе ўсталяванню адносін цярпімасці і павагі паміж грамадзянамі, якія 
вызнаюць і не вызнаюць рэлігію, рэлігійнымі арганізацыямі розных 
веравызнанняў. Дзяржава можа будаваць свае ўзаемаадносіны з 
рэлігійнымі аб’яднаннямі шляхам заключэння з iмi пагадненняў у 
адпаведнасці з грамадзянскім заканадаўствам Рэспублікі Беларусь». 

 Закон зняў усе неапраўданыя абмежаванні на культавую дзейнасць 
рэлігійных арганізацый, спрасціў працэдуру іх рэгістрацыі, зняў 
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забарону на іх сацыяльную, вытворча гаспадарчую і іншую па-за 
культавую дзейнасць, прызнаў за рэлігійнымі арганізацыямі права 
юрыдычнай асобы і права ўласнасці, распаўсюдзіў нормы працоўнага 
заканадаўства, сацыяльнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання на 
ўсіх грамадзян, уключаючы служыцеляў культу, якія працуюць у 
рэлігійных арганізацыях. Адбыліся істотныя змены ў палітыка-прававых 
падыходах да дзяржаўна-канфесійных адносінаў, да месцы, ролі і 
значэнні рэлігіі і яе арганізацыйна-прававых формаў у сацыяльна-
палітычным жыцці краіны. 

Дзейнасць некаторых рэлігійных арганізацый была ў значнай ступені 
палітызаваная. З’явіліся рэлігійныя палітычныя партыі: Беларуская 
хрысціянская дэмакратычная партыя, партыя «Хрысціянска-
дэмакратычны выбар». Намеціліся прыкметы клерыкалізацыі дзяржавы і 
яе органаў. Праблемы, якія ўзнікалі ва ўзаемадзеянні дзяржавы і 
рэлігійных арганізацый, рэлігійных арганізацый і іншых сацыяльных 
інстытутаў, рэгуляваліся не злучанымі паміж сабой нарматыўнымі 
прававымі дакументамі. Паўстала мноства прававых праблем. Працэс 
змены палітыка-прававога статусу рэлігіі ў грамадстве, які вырашыў 
шматлікія праблемы папярэдняга перыяду развіцця, заснаваныя на 
атэістычнай дзяржаўнай палітыцы, спарадзіў новыя праблемы і 
супярэчнасці не толькі паміж сацыяльнымі інстытутамі, але і ўнутры 
рэлігійных інстытутаў. 

Фарміраванне новай палітыка-прававой мадэлі ўзаемаадносін 
дзяржавы і рэлігіі, рэлігіі і грамадства звязана з прыняццем Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь (са зменамі і дапаўненнямі) у рэдакцыі 
Рэспубліканскага рэферэндуму ад 24 лістапада 1996 г. Новаўвядзенні 
закранулі ч. 1 арт. 16 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Раней тэкст быў 
такім: «Усе рэлігіі і веравызнанні роўныя перад законам. Устанаўленне 
якіх-небудзь пераваг або абмежаванняў адной рэлiгii або веравызнання ў 
адносінах да іншых не дапускаюцца». Цяпер арт. 16 утрымлівае 
наступнае: «Рэлігіі і веравызнанні роўныя перад законам. 
Узаемаадносіны дзяржавы і рэлігійных арганізацый рэгулююцца законам 
з улікам іх уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных 
традыцый беларускага народа».  

Па-іншаму стаў трактавацца прынцып роўнасці рэлігій перад законам. 
Дадзены прынцып не азначае роўнасці рэлігій паміж сабой і не выключае 
абмежаванняў. Забарона ўсталёўваць якія-небудзь абмежаванні або 
перавагі адной рэлігіі ў адносінах да іншых адменены. Прынцып 
роўнасці перад законам перастаў трактавацца спрошчана. Ён уключаў 
два характэрных палажэнні, якія складаюць яго палітыка-прававы змест: 
а) патрабаванні закона роўна абавязковыя для ўсіх рэлігійных 

http://www.google.ru/url?source=transpromo&rs=rssf&q=//translate.google.com/community?source=all
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арганізацый; б) за парушэнне патрабаванняў закона рэлігійныя 
арганізацыі нясуць аднолькавую адказнасць. 

Заканадаўца мае права ў самім законе вызначаць статус рэлігійных 
арганізацый па сваім меркаванні. Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь 
вызначана, як трэба расстаўляць акцэнты ва ўзаемаадносінах дзяржавы і 
рэлігійных арганізацый. Замацавана прыярытэтнасць супрацоўніцтва 
дзяржавы з традыцыйнымі рэлігійнымі канфесіямі: праваслаўем, 
каталіцтвам і некаторымі іншымі. Адсюль выцякае неабходнасць 
актыўнага супрацьстаяння дзяржавы распаўсюджванню новых (у 
асноўным замежных) дэструктыўных культаў. 

Характэрнымі рысамі гэтага этапу з’яўляюцца: захаванне і 
ўзмацненне дэмакратычнага характару дзяржаўна-канфесійных адносін; 
умяшанне міжнародных сіл у палітыка-прававыя аспекты дзяржаўна-
рэлігійных адносін; ліквідацыя элемента палітызацыі рэлігійных 
арганізацый з палітыка-прававога працэсу (праз забарону на ўдзел у 
выбарах органаў дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання і іх удзелу 
ў дзейнасці палітычных партый і палітычных рухаў); паслабленне 
клерыкальнага пачатку ў дзейнасці дзяржаўных органаў (афіцыйна 
забаронена суправаджэнне дзейнасці органаў дзяржаўнай улады і 
мясцовага самакіравання рэлігійнымі абрадамі і цырымоніямі). 

Трэці этап: 2002 – 2015 гг.– фарміраванне сістэмы дзяржаўна-
канфесійных прыярытэтаў ва ўнутранай і міжнароднай палітыцы, 
пераход да дыферэнцыраванай мадэлі дзяржаўна-канфесійных адносін, 
актыўная работа па ўдасканаленні заканадаўства ў галіне дзяржаўна-
канфесійных адносін, накіраванага, у тым ліку, на барацьбу з 
экстрэмісцкімі рэлігійнымі арганізацыямі. 

Прыняты ў 2002 г. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб свабодзе сумлення 
і рэлігійных арганізацыях» адлюстраваў рэаліі, якія склаліся ў 
беларускім грамадстве і ў сферы ўзаемаадносін дзяржавы і рэлігійных 
арганізацый, умацаваў палітыка-прававую базу дзяржаўна-канфесійных 
адносін у Рэспубліцы Беларусь, упарадкаваў умовы і працэдуру 
рэгістрацыі рэлігійных арганізацый, стварыў умовы для іх 
супрацоўніцтва з дзяржавай. Закон адрознівае права чалавека на свабоду 
сумлення (свабода выбару ім атэістычных або рэлігійных перакананняў) 
і права на свабоду веравызнання (свабода выбіраць, мець, мяняць, 
выказваць і распаўсюджваць рэлігійныя перакананні). 

У адпаведнасці з арт.16 Закона, рэлігійныя арганізацыі падлягаюць 
абавязковай дзяржаўнай рэгістрацыі. З моманту дзяржаўнай рэгістрацыі 
рэлігійная арганізацыя набывае статус юрыдычнай асобы. Рэлігійныя 
арганізацыі як юрыдычныя асобы карыстаюцца правамі і выконваюць 
абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і сваімі 
статутамі. Дзяржаўную рэгістрацыю рэлігійных арганізацый 
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ажыццяўляюць: рэлiгiйных абшчын – абласныя, Мінскі гарадскі 
выканаўчыя камітэты; рэлігійных аб’яднанняў, манастыроў і манаскіх 
супольнасцяў, рэлігійных брацтваў і сястрыцтваў, рэлігійных місій, 
духоўных навучальных устаноў, якiя ствараюцца па рашэнню органаў 
кiравання рэлiгiйнага аб’яднання, – рэспубліканскія органы дзяржаўнага 
кіравання па справах рэлігій. Пасля прыняцця рашэння аб рэгістрацыі 
рэлігійнай арганізацыі рэгіструючы орган выдае пасведчанне 
ўстаноўленага ўзору. 

Працэс падрыхтоўкі, абмеркавання, прыняцця і рэалізацыі Закона 
Рэспублікі Беларусь “Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях” 
актывізаваў дынаміку палітыка-прававога працэсу, звязанага з рэлігійнай 
сферай жыцця грамадства. Ён суправаджаўся барацьбой розных 
сацыяльна-палітычных і рэлігійных сілаў як унутры Рэспублікі Беларусь, 
так і на міжнароднай арэне. Гэта не магло не абвастрыць старыя і 
спарадзіць новыя супярэчнасці і праблемы ў палітыка-прававой 
практыцы адпаведных адносін, арыентаваных на рэлігійную сферу 
жыцця грамадства. 

На пачатку XXI ст. большая частка насельніцтва Беларусі Беларусь 
належыць да праваслаўнай канфесіі. Найважнейшай вяхой у справе 
адраджэння праваслаўя на Беларускай зямлі стала святкаванне ў 1988 г. 
1000-годдзя Хрышчэння Русі. Менавіта з гэтага часу савецкая дзяржава 
спыніла выкарыстанне метадаў адміністрацыйнага ціску для 
зацвярджэння ў грамадстве панавання матэрыялістычнага светапогляду. 
Колькасць вернікаў праваслаўнай канфесіі дынамічна павялічваецца: па 
дадзеных Інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, у 2007 г. да праваслаўнай канфесіі 
належалі 40% насельніцтва Беларусі, на 2010 - 48%, на 2012 - 77%. 
Беларускі экзархат Рускай праваслаўнай царквы, заснаваны ў 1989 г., у 
2012 налічваў больш за 8 млн. вернікаў. 

Да 1989 г. у БССР існавала толькі адна епархія, аднак у кастрычніку 
1989 яе становішча было падвышанае шляхам прысваення ёй статусу 
экзархата Рускай праваслаўнай царквы і стварэння ўласнага Сінода. 
Змяненне статусу мяркуе значную царкоўна-кананічную самастойнасць 
Беларускай праваслаўнай царквы. Нягледзячы на гэта яна падтрымлівае 
цесныя сувязі з праваслаўнай царквой у Расіі. Знакам гэтага з’яўляюцца 
апостальскія візіты Патрыярхаў Маскоўскіх і ўсяе Русі на Беларусь. 
Беларуская праваслаўная царква кіруецца Сінодам, узначаленым 
Мітрапалітам Мінскім, і Заслаўскім, Патрыяршым Экзархам усяе 
Беларусі, на 2015 г. яна налічвала 11 епархій. Арганізацыйнаму 
будаўніцтву Беларускай праваслаўнай царквы ўласцівая ўстойлівая 
станоўчая дынаміка развіцця.  
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Дзейнічае праваслаўная духоўная семінарыя, акадэмія і духоўныя 
вучылішчы, 27 манастыроў, найстарэйшыя з якіх – Полацкі Спаса-
Еўфрасіннеўскі (1128), Жыровіцкі Свята-Успенскі (1470), Пінскі Свята-
Варварынскі (1521), Куцеінскі Свята-Богаяўленскі (1620), Магілёўскі 
Свята-Нікольскі (1636). Дзяржава перадала царкве больш за 800 
культавых і іншых будынкаў пад богаслужбовыя мэты. Сярод 
адбудаваных храмаў можна назваць Брэсцкі сабор у гонар Уваскрэсення 
Хрыстова, збудаваны пры садзейнічанні дзяржавы ў памяць аб Вялікай 
Перамозе ў вайне 1941-1945 гг., Мінскі храмавы комплекс у гонар іконы 
Божай Маці “Усіх тужлівых Радасць”, прысвечаны памяці ўсіх 
загінуўшых і тых, хто пакутуе ад Чарнобыльскага бедства, мінскі Дом 
міласэрнасці з храмам у імя Іова Шматпакутнага. Набажэнствы ў храмах 
Беларускай праваслаўнай царквы адбываюцца на царкоўнаславянскай і 
беларускай мовах. 

Адпаведнымі дзеяннямі Сінода Беларускага экзархата былі 
прылічаны да ліку святых угоднікаў Божых: у 1992 г. архіепіскап 
Магілёўскі і Беларускі Георгій (Каніскі), у 1997 г. настаяцель Свята-
Пакроўскага храма вёскі Карма Гомельскай епархіі айцец Ян Глушкевіч 
(святы праваслаўны Ян Кармянскі), у 1999 г. услаўленыя як 
Навапакутнікі 23 клірыка Мінскай епархіі, якія здзяйснялі сваё служэнне 
і пакутніцкі пацярпелі ў XX ст. 

У Мінску працуюць іканапісныя школы і школа званароў, пры БДУ 
дзейнічае Інстытут тэалогіі ім. св. Мяфодзія і Кірыла. Пры царкоўных 
прыходах і дыяцэзіяльных упраўленнях функцыянуюць больш за 300 
нядзельных школ, 14 брацтваў і 9 сястрыцтваў. Вядзецца актыўная 
выдавецкая дзейнасць. Дзейнічае выдавецтва Беларускай праваслаўнай 
царквы. Публікуюцца часопісы – «Веснік Беларускага Экзархата», 
«Праваслаўе» і інш., інфармацыйныя бюлетэні, больш за 10 газет, сярод 
якіх «Ведамасці» дыяцэзій, «Праабражэнне», «Царкоўнае слова». 
Выдаюцца царкоўныя календары і іншая рэлігійная літаратура. Пры 
ўзаемадзеянні з навуковымі і вышэйшымі навучальнымі ўстановамі 
рэспублікі праводзяцца навукова-багаслоўскія чытанні і канферэнцыі.  

Беларуская праваслаўная царква першая выкарыстала мажлівасці, 
якія дае Закон Рэспублікі Беларусь “Аб свабодзе сумлення і рэлігійных 
арганізацыях” (2002), і падпісала шэраг пагадненняў і праграм з 
дзяржаўнымі органамі ў галіне выхавання і адукацыі, сацыяльнай 
абароны, аховы здароўя і культуры. Асноўным з’яўляецца «Пагадненне 
аб супрацоўніцтве», падпісанае ў 2003 г. паміж праваслаўнай царквой і 
Рэспублікай Беларусь. 

Чвэрць стагоддзя, якая прайшла з часу святкавання Тысячагоддзя 
Хрышчэння Русі (1988-2013) стала для Беларускай Праваслаўнай Царквы 
перыядам імклівага адраджэння, якое адзначылася не толькі аднаўленнем 
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царкоўнай інфраструктуры, але і масавым вяртаннем беларускага народа 
да каштоўнасцяў праваслаўнай духоўнай традыцыі. 

Адгалінаваннем праваслаўнай царквы з’яўляецца група рускіх-
старавераў. Агульнасці дзеляцца на папоўскую (белакрыніцкая царква) і 
беспапоўскую (федасееўскі, паморскі, філіпаўскі напрамкі). Абшчыны 
размешчаны пераважна ў Браслаўскім і Міёрскім раёнах Віцебскай 
вобласці, а таксама ў Бабруйскім раёне Магілёўскай вобласці. Да 1999 г. 
адзначаўся рост стараверскіх абшчын (з 22 у 1988 г. да 36 у 1998 г.). На 1 
студзеня 2008 г. дзейнічалі 32 арганізацыі старавераў, якія мелі 27 
культавых будынкаў. Большасць суполак, перш за ўсё паморскай згоды, 
уваходзяць у склад Старажытнаправаслаўнага рэлігійнага аб’яднання.  

Сёння стараверы – у большасці сваёй людзі старэйшага ўзросту. 
Сучаснаму стараверству знаёмыя мадэрнісцкія тэндэнцыі. Нягледзячы на 
традыцыяналізм і кансерватызм, характар ладу жыцця становіцца больш 
свецкім, рэлігійная самаізаляцыя памяншаецца, таксама як непрыманне 
іншых рэлігій. Вынікам з’яўляецца рост колькасці вернікаў і груп. 

Другое месца па колькасці вернікаў належыць рымска-каталіцкай 
царкве. Па дадзеных Інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, на 2012 г. да каталіцызму 
сябе адносілі каля 7% насельніцтва краіны. Палякі-каталікі – гэта 
этнаканфесіянальная група, якая жыве ў асноўным на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі. З 479 каталіцкіх абшчын (2012) амаль палова 
знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці. Паводле апытанняў, рэгулярна 
наведваюць набажэнствы толькі каля 50% каталікоў. Каталіцкая царква 
прызнаная традыцыйнай і вызвалена ад падаткаў, але пры гэтым яна 
таксама не карыстаецца фінансавай падтрымкай дзяржавы. 

У прыходах служаць 449 ксяндзоў, каля чвэрці з іх – грамадзяне 
Польшчы. Каталіцкая царква Беларусі знаходзіцца пад уплывам 3 
структур: Ватыкана (якому яна падпарадкавана), польскага каталіцкага 
біскупства і польскіх культурна-асветніцкіх арганізацый. У 1990 г. 
заснавана Гродзенская вышэйшая духоўная каталіцкая семінарыя з 
навучаннем на польскай мове і польскім выкладчыцкім складам, з 2001 г. 
– Пінская семінарыя.  

У жніўні 2013 г. быў адчынены Мінскі тэалагічны каледж святога 
Іаанна Хрысціцеля. У Гродна і Баранавічах працуюць курсы па 
падрыхтоўцы мірскіх настаўнікаў катэхізіса. Адкрыта каля 300 
нядзельных школ. Вучэбная дзейнасць вядзецца ў асноўным на польскай 
мове, вучэбная літаратура таксама пераважна польская. Набажэнствы ў 
касцёлах ажыццяўляюцца на польскай і беларускай мовах. 

На Беларусі дзейнічаюць 8 каталіцкіх манастыроў, манаскі ордэн 
«Сясцёр назарацянак», дабрачынная каталіцкая арганізацыя «Карытас». 
Публікуюцца часопісы «Наша вера», «Дыялог», «AveMaria», бюлетэні, 
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газеты «Слова жыцця», «Каталіцкія навіны», «Odkupiciel» і іншыя 
выданні. Дзейнасць каталіцкіх святароў носіць пропольскую 
арыентацыю, што спрыяе замацаванню стэрэатыпу каталік – значыць 
паляк. У большасці выпадкаў богаслужэнне вядзецца на польскай мове, 
літаратура паступае з Польшчы. Паводле апытання, у прыналежнасці 
каталікоў да польскага этнасу ўпэўненыя 60% рэспандэнтаў.  

У пачатку 1990-х гг. пасля працяглага перапынку традыцыі на 
Беларусі зноў узнікаюць уніяцкія (грэка-каталіцкія) абшчыны, якія 
атрымалі афіцыйнае прызнанне з боку Папы Рымскага і падтрымку 
рымска-каталіцкага кліру. Абшчыны ўтвараліся галоўным чынам часткай 
інтэлігенцыі, якая разглядае ўніяцтва як нацыянальнае веравызнанне 
беларусаў. Уніяты маюць перыядычныя выданні – «Унія» (1990-1995), 
«Царква», «Шлях да Хрыста», «Наша вера». Шырокае распаўсюджванне 
ўніяцтва не атрымала. У 1992 г. дзейнічала 9 суполак, у 1993 г.– 11, на 1 
студзеня 2008 г. налічвалася 14, галоўным чынам малаколькасных, грэка-
каталіцкіх арганізацый. Маецца пяць культавых будынкаў. Абшчыны 
аб’яднаны ў дэканат, які курыруецца ватыканскай Кангрэгацыяй 
усходніх цэркваў. 

За апошні час павялічылася колькасць пратэстантаў – як 
традыцыйных, так і новых (13 напрамкаў у 1995 г.). Сярод іх можна 
вылучыць канфесійную групу немцаў-лютэран. На 1996 г.зарэгістравана 
5 груп (2 у Гродзенскай, 2 у Мінскай, 1 у Віцебскай вобласці), большасць 
вернікаў складаюць немцы. Дзейнічаюць 24 місіянерскія арганізацыі. 
Кадры служыцеляў культу рыхтуюцца ў адной вышэйшай навучальнай 
установе Евангельскіх хрысціян-баптыстаў і ў двух – Хрысціян веры 
евангельскай.  

Позні пратэстантызм адрозніваецца надзвычай актыўнай місіянерскай 
дзейнасцю. Асаблівая ўвага надаецца прапагандысцкай працы ў 
асяроддзі моладзі. Нароўні з нядзельнымі школамі арганізуюцца розныя 
семінары і музычныя фестывалі, канферэнцыі, летнія лагеры адпачынку і 
г.д. Місіянерская і іншая дзейнасць абапіраецца на істотную фінансавую 
і іншую дабрачынную дапамогу з боку замежных адзінаверцаў. Па лініі 
пратэстанцкіх абшчын паступаюць значныя гуманітарныя грузы, 
уключаючы рэлігійную літаратуру. Вядзецца актыўнае культавае 
будаўніцтва. 

Разнастайныя яўрэйскія арганізацыі сталі стварацца ў розных гарадах 
БССР у 1988 г. У красавіку 1991 г.зарэгістраванае Беларускае аб’яднанне 
яўрэйскіх арганізацый і суполак, у якое на 1996 г. уваходзілі 140 
культурна-авсетніцкіх таварыстваў і рэлігійных суполак. Паводле 
дадзеных на 1996 г, існавала 18 габрэйскіх рэлігійных суполак, на 2008 
г.– 46. Самыя буйныя – у Мінску, Магілёве, Бабруйску. Першачарговай  
справай было прызнана пашырэнне ведаў пра асновы іўдаізму сярод 
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яўрэйскай моладзі і дзяцей, таму ўжо ў 1990 г. у Мінску была адчынена 
першая нядзельная школа, у якой дзеці атрымлівалі веды па гісторыі і 
культуры яўрэйскага народа, вывучалі іўрыт, адзначалі рэлігійныя святы. 

У студзені 1993 г. створана Габрэйскае рэлігійнае аб’яднанне, у якое 
ўвайшлі ўсе рэлігійныя суполкі габрэяў. У сучасным іўдаізме Беларусі 
прысутнічаюць плыні: рэфармісцкая, кансерватыўная, артадаксальная, 
прагрэсіўная. Такія спецыфічныя абрады, як святкаванне шабату і 
выкананне кашруту выконваюць толькі 11 і 12% габрэяў адпаведна. 
Дзейнічаюць 22 нядзельныя школы, яўрэйскія класы ў сярэдніх школах, 
шэраг навучальных устаноў – Вышэйшы завочны ешібот і Вышэйшы 
габрэйскі духоўны каледж. 

 У Мінску, Гродне, Віцебску, Магілёве, Бабруйску і іншых гарадах 
габрэйскім суполкам вернуты будынкі сінагог. Па прычыне адсутнасці 
мясцовых кадраў рабіны запрашаюцца з ЗША і Ізраіля. Працуе Адкрыты 
ўніверсітэт Ізраіля, Габрэйскі народны ўніверсітэт і іншыя ўстановы. 
Многія адукацыйныя і іншыя праграмы фінансуюцца Сусветным 
яўрэйскім фондам «Джойнт». Публікуецца газета «Берагі» і шэраг іншых 
выданняў. Расце колькасць культурна-асветніцкіх устаноў і абшчын 
іудаізму. Доля габрэйскіх суполак у канфесійнай структуры Беларусі 
вырасла з 0.1% у 1988 г. да 1.5% у 2007 г. Дзейнічаюць 8 культавых 
будынкаў. 

Канфесійная група беларускіх татар-мусульман у нашы дні складае 
12.5 тысяч, налічваецца 20 суполак, з іх 10 у Гродзенскай вобласці. У 
1994 г. у Мінску адбыўся першы Усебеларускі з’езд мусульман, на якім 
было створана рэлігійнае аб’яднанне. Беларускія татары-мусульмане 
належаць да сунітаў. У пачатку 1990-х гг. дзейнічала адзіная мячэць у 
гарадскім пасёлку Іўе ў Гродзенскай вобласці, у наступнае дзесяцігоддзе 
ўзведзены пяць мячэцяў, яшчэ адна знаходзіцца ў стадыі будаўніцтва.  

У 1994 г. было створана Мусульманскае рэлігійнае аб’яднанне, або 
Муфтыят Беларусі. Кананічна ён падпарадкоўваецца Цэнтральнаму 
Духоўнаму Кіраўніцтву мусульман Расіі і СНД. Калі ў 1988 г. у Беларусі 
дзейнічала адна абшчына мусульман, то ў 2008 г. – 24. Большасць іх 
знаходзіцца ў Гродзенскай і Мінскай абласцях. Доля мусульманскіх 
суполак у канфесійнай структуры Беларусі вырасла з 0.1% у 1988 г. да 
0.8% у 2007 г. Дзейнічае каля 10 нядзельных мусульманскіх школ, 
выдаюцца рэлігійныя часопісы – «Бай-рам», «Аль-Іслам», газеты 
«Жыццё», «Мусульманскі веснік». 

У сярэдзіне 1990-х гг. на тэрыторыі Беларусі было адзначана 
з’яўленне нэакультаў (нетрадыцыйных культаў), якія маюць 
псеўдарэлігійны дэструктыўны характар. Шэраг даследчыкаў адносяць іх 
да таталітарных, таму што яны ўжываюць для далучэння новых адэптаў 
спецыяльныя псіхалагічныя прыёмы, чым наносяць непапраўную шкоду 
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духоўнаму, а калі-некалі і фізічнаму здароўю людзей, грамадству ж яны 
пагражаюць нестабільнасцю і разбурэннем маральных каштоўнасцей. У 
канцы 1990х-х гг. на Беларусі налічвалася каля 600 аб’яднанняў 
нэакультаў і больш за 30 намінацый, многія з іх дзейнічалі пад выглядам 
грамадскіх, асветніцкіх альбо лячэбна-прафілактычных школ, цэнтраў, 
курсаў. 20 з іх дзейнічалі нелегальна, 10 прайшлі рэлігіязнаўчую 
экспертызу і кваліфікаваныя як дэструктыўныя. Паколькі кожная з гэтых 
арганізацый налічвае ад 50 да 200 чалавек, мова ішла пра дзесяткі і сотні 
тысяч чалавек, у асноўным – моладзь, якая цікавілася спортам, асабістым 
самаўдасканаленнем, асветай. 

“Новыя рэлігіі” з’яўляюцца сімбіёзам асобных ідэй, уяўленняў і 
культавых патрабаванняў, запазычаных з розных рэлігій і рухаў і 
прыстасаваных да сучасных сацыяльна-эканамічных і навукова-
тэхнічных умоў. У іх складана пераплятаюцца разнастайныя складнікі – 
рацыяналізм і ірацыяналізм, навуковасць і псеўданавуковасць, рэальнае і 
містычнае. Культ мэтанакіравана ўздзейнічае на псіхіку празелітаў, 
змяняючы іх свядомасць, галоўную ролю адыгрывае заснавальнік – 
“гуру”, “настаўнік”, для якога распаўсюджанне вучэння з’яўляецца 
сродкам рэалізацыі асабістых амбіцый альбо матэрыяльных патрэб. 

Да першай групы нэакультаў можна аднесці псеўдахрысціянскія 
культы, якія знешне падобныя на хрысціянства, запазычваюць з яго 
біблейскія сюжэты, асобныя ідэі, сімвалы, але вельмі далёкія ад яго па 
каштоўнасцях, зместу, абраднасці. На тэрыторыі Беларусі ў канцы ХХ ст. 
дзейнічалі, напрыклад, “Багародзічны цэнтр” (заснавальнік а.Іаан, ён жа 
Якаў Бераслаўскі), “Царква Апошняга Завета” (а. Вісарыён). Новыя 
прарокі (заснавальнікі рухаў) называюць сябе боскімі іпастасямі, 
прадказваюць наступленне Старшнага Суда, імкнуцца ператварыць 
чалавецтва ў адну сям’ю альбо вярнуць сваіх сучаснікаў да чыстай 
прымітыўнай веры і жыцця па запаветах Хрыста ў атмасферы ісціны і 
любові. 

Да другой групы належаць нэаарыенталісцкія рухі: “Міжнароднае 
Таварыства Свядомасць Крышны”, групы дзэн-будыстаў, 
“Трансцэндэнтальная медытацыя” (Махарыша Мехеш Йога), групы Шры 
Чынмоя. Яны прапануюць рашыць усе праблемы быцця праз 
перараджэнне, містычны вопыт, аскезу і абяцаюць дасягненне шчасця і 
райскай асалоды праз духоўныя практыкі, запазычаныя з будызму, 
індуізму. Для адэптаў гэтай групы культаў характэрнае 
супрацьпастаўленне хрысціянскіх еўрапейскіх ідэй, якія лічацца 
тупіковымі арыентальным усходнім “сапраўды духоўным” 
каштоўнасцям. З гэтага выцякае адмоўнае стаўленне да прагрэса, навукі, 
асветы, тэхнікі і імкненне звярнуцца да асабістага “Я”, таму што лічыцца, 
што кожны чалавек – носьбіт боскага. 
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Трэцюю групу акультна-містычных плыняў складаюць розныя 
аб’яднанні ад тэасофскіх вучэнняў А. Блавацкай, А. Рэрых (асабліва 
распаўсюджаны сярод інтэлігенцыі) да цэнтраў і таварыстваў акультнага 
характару. Сярод іх у Рэспубліцы Беларусь дзейнічалі: “Вучэнне “Жывой 
этыкі”, “Агні Йогі”; “Вялікае Белае Брацтва” (нелегальна), “Аум 
Сінрыкё” (нелегальна); “Сайенталагічная царква” і “Дыянэтыка” 
(заснавальнік Р. Хабард, адэпты ёсць і ў 2010-х гг., дзейнічаюць як 
аздараўляльныя цэнтры, якія ўжываюць метады ўсходняй медыцыны). 
Пасля адпаведнай апрацоўкі адэпты жывуць у свеце ілюзій і містыкі з 
дэфармаванай свядомасцю. Дзіўнае, таямнічае, цудоўнае і прываблівае 
моладзь, а абяцанне рашыць усе праблемы цікавіць усіх аматараў 
простых рашэнняў. 

Асобную групу складае рух “сатаністаў”, дзейнасць прадстаўнікоў 
якога мае антыхрысціянскі характар. Згодна вучэнню Алістэра Кроўлі, 
сатана – гэта абсалютная энергія, якая можа праяўляць сябе ў звышмоцных 
дэманічных сілах. Сатаністамі распрацаваныя складаныя магічныя рытуалы, 
якія могуць уключаць у сябе выдасканаленыя віды сэксу і крывавыя 
ахвяраванні на “чорных імшах”, каб падпарадкаваць сабе сатанінскую 
касмічную энергію. Сатанізм дазваляе любыя грахі, якія даюць фізічнае 
альбо інтэлектуальнае задавальненне, прапагандуе эгаізм.  

Распаўсюджанню сатанізму на Беларусі спрыяла папулярнасць рок-
груп, якія працуюць у стылі “хэві-метал” (“Блэк Саббат”, “Арон Мэйдн”, 
“Металіка”), якія выкарыстоўваюць эзатэрычныя і сатанісцкія сімвалы ў 
афармленні кампакт-дыскаў і пабудове ўласнага сцэнічнага вобраза. На 
Беларусі сатаністы здзейснілі шэраг злачынстваў па апаганьванню 
могілак і праваслаўных храмаў (у Гродна, Мінску, Брэсце, Драгічыне, 
Бярозе, Баранавічах) і некалькі рытуальных забойстваў. 

Характэрнай рысай усіх нэакультаў з’яўляецца актыўнае місіянерства, 
якое лічыцца абавязкам кожнага верніка. Змест вучэнняў прэтэндуе на 
веданне абсалютнай ісціны ў пазнанні чалавека і свету і ўніверсальных 
рэцэптаў набыцця бессмяротнасці. Яны прапануюць шляхі самапазнання, 
самаўдасканалення, самарэалізацыі і самааздараўлення душы і цела. 
Нэакульты адрознівае адсутнасць уласнай традыцыі: яны з’яўляюцца 
сурагатам ідэй, сюжэтаў і ўяўленняў розных рэлігій, выпадкова злучаных 
разам у адпаведнасці з густам заснавальніка. Для большасці нэакультаў 
характэрна пакланенне “жывому богу” – заснавальніку новай рэлігіі, 
тыповым з’яўляецца абвяшчэнне сябе другім Хрыстом, Будай, Царыцай 
Нябеснай альбо прарокам. Усе нэакульты аб’ядноўвае прадуманая, 
агрэсіўная, эфектыўная сістэма апрацоўкі чалавека, якая пазбаўляе 
адэпта вучэння крытычнага мыслення і ператварае яго ў паслухмянага 
фанатычнага “робата”, які гатовы аддаць як маёмасць, так і ўласнае 
жыццё за секту і яе заснавальніка. 
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Такім чынам, на пачатку XXI ст. мадэрнісцкія тэндэнцыі закранулі 
нават самыя кансерватыўныя веравызнанні. Яшчэ адна асаблівасць – 
сувязь рэлігійных аб’яднанняў з культурна-асветніцкімі арганізацыямі, 
якія сваёй мэтай бачаць рэлігійнае, культурнае і нацыянальнае 
адраджэнне кожнай этнічнай групы. Трэці момант – цесныя 
міжканфесійныя адносіны, пра што сведчыць вялікая колькасць 
міжканфесійных арганізацый (69). Стракатая канфесійная структура 
беларускага грамадства з’яўляецца працягам гістарычнай традыцыі 
талерантнасці і мірнага суіснавання прадстаўнікоў розных вер. Сярод 
усіх абласцей самым высокім узроўнем верацярпімасці адрозніваецца 
насельніцтва Гродзенскай, Брэсцкай і Віцебскай абласцей, якія маюць 
складаную поліканфесійную структуру. 

Спецыфіка сучаснай рэлігійнай сітуацыі заключаецца ў наступным: 
назіраецца павышэнне ролі рэлігійнага фактару, што праяўляецца ў 
росце рэлігійных арганізацый; вылучаецца рэлігійная шматварыянтнасць 
як у канфесійным разуменні, так і ў плане канфесійна-тэрытарыяльным. 
Адбылося ператварэнне Беларусі ў шматканфесійную дзяржаву з 
дамінуючымі хрысціянскімі дэнамінацыямі. Назіраюцца непаразуменні, 
звады, супярэчнасці ў рэлігійным асяроддзі, адбываецца развіццё 
нацыянальнай самасвядомасці ў прадстаўнікоў розных этнічных 
меншасцяў, адным з каналаў якога з’яўляецца з’яўленне розных 
нацыянальных рэлігійных плыняў і аб’яднанняў. 

У цэлым у галіне міжрэлігійных адносін у Рэспубліцы Беларусь мае 
месца дзеянне двух працэсаў, якія процілеглым чынам уплываюць на 
развіццё рэлігійнай памяркоўнасці. Умацаванню дэмакратычных 
уяўленняў аб свабодзе сумлення супрацьстаіць антыдэмакратычная і 
самаізаляцыянісцкая тэндэнцыя. Шэраг так званых новых рэлігійных 
рухаў, пераважна таталітарнай накіраванасці, скарыстаўшыся 
лібералізацыяй рэлігійнага жыцця беларусаў, аб’ектыўна садзейнічае 
развіццю нецярпімасці ў грамадстве. Цяжка ў цяперашні час казаць пра 
наступствы дзейнасці ў Беларусі гэтых рэлігійных арганізацый і іх 
прадстаўнікоў. Але, бясспрэчна, гэта парушае рэлігійную стабільнасць у 
краіне, дзе за стагоддзі склаўся этнаканфесійны баланс. 

Барацьба ўсіх рэлігійных арганізацый за ўплыў на розумы вернікаў 
праходзіць у спецыфічных умовах постсавецкага грамадства, для якога 
характэрны нізкі ўзровень рэлігійнай культуры. Можна вылучыць два 
напрамкі, па якіх праходзіць канкурэнтная барацьба. Па-першае, 
арганізацыі традыцыйных для Беларусі рэлігій канкуруюць паміж сабой, 
імкнучыся рэалізаваць свае інтарэсы; па-другое, традыцыйныя рэлігіі 
разам выступаюць супраць павышэння ўплыву «новых рэлігій». 

Аб стане канкурэнцыі паміж традыцыйнымі рэлігіямі можна сказаць 
наступнае. Вопыт сумеснага суіснавання на тэрыторыі поліканфесійнай 
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дзяржавы робіць у цяперашні час немагчымым адкрытае супрацьстаянне 
паміж кіраўнікамі рэлігійных арганізацый праваслаўя, каталіцызму, 
ісламу, іудаізму, па гэта не азначае, што асобныя рэлігійныя абшчыны ці 
рэлігійныя дзеячы ніколі не ўжываюць агрэсіўных метадаў для 
рэалізацыі сваіх інтарэсаў. У цэлым такія дзеянні знаходзяць асуджэнне з 
боку вернікаў і іерархаў. Таму можна казаць аб мірным суіснаванні 
рэлігійных арганізацый, традыцыйных для Беларусі. Усе гэтыя 
рэлігійныя абшчыны і арганізацыі знаходзяць сілы і жаданне весці мірны 
дыялог паміж сабой і па пытаннях веравучэнняў, і па праблемах рэальнай 
эканамічнай, палітычнай і культурнай дзейнасці. Але эфектыўнага 
дыялогу з «новымі рэлігіямі» пакуль не атрымліваецца. 

Усе прадстаўнікі традыцыйных для Беларусі веравызнанняў 
займаюць пазіцыю непрымання ў адносінах да дзейнасці місій заходніх 
веравучэнняў пратэстанцкага толку і місій арганізацый нетрадыцыйных 
культаў. Праваслаўныя абшчыны арганізуюць цэнтры дапамогі людзям, 
якія сталі ахвярамі антыгуманных рэлігійных веравучэнняў (напрыклад, 
цэнтр “Ратаванне”, створаны бацькамі ахвяр нэакультаў). Праблема 
аднаўлення маральнага і псіхічнага здароўя тым больш вострая, што 
ахвярамі новых рэлігійных рухаў становяцца маладыя людзі.  

Наогул, даследаванні, праведзеныя сацыёлагамі, паказалі, што на 
працягу канца ХХ – пачатку XXI ст.ст. на Беларусі 
адбылася ”крышталізацыя” рэлігійнай свядомасці, павялічылася 
рэфлексіўнасць і свядомасць рэлігійных паводзінаў, хаця ўзровень 
інстытуцыяналізацыі рэлігійнай веры і зараз яшчэ недастаткова высокі. 
Даследчыкі канстатуюць з’яўленне “парадаксальнага верніка”: ён 
адносіць сябе да пэўнай канфесіі, верыць у найбольш распаўсюжданыя ў 
ёй палажэнні веравучэння, якія не патрабуюць глыбокага ведання 
дагматыкі, а проста прымаюцца на веру згодна традыцыі. Пры гэтым 
“парадаксальны вернік” таксама прымае на веру сцвярджэнні іншых 
рэлігій, некаторыя з якіх супярэчаць дагматыцы той канфесіі, з якой ён 
сябе атаясамляе (напрыклад, элементы ўсходніх рэлігій накшталт 
рэінкарнацыі). “Парадаксальны вернік” не прытрымліваецца царкоўнай 
дысцыпліны, рэдка бывае ў храме, амаль не выконвае абрады і таінствы і 
не мае сувязі з рэлігійнай суполкай. 
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