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Анатацыя: Выкладанне рэлігіязнаўства па-беларуску разглядаецца ў кантэксце тых працэсаў, якія адбываюцца ў сучасным беларускім
грамадстве. Пералічваюцца праблемы, якія ў асноўным маюць светапоглядны характар.
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ON THE PROBLEM OF TEACHING RELIGIOUS
STUDIES IN THE BELARUSIAN LANGUAGE
Abstract: Teaching religious studies in the Belarusian language is considered in the context of the processes which take place in the modern
Belarusian society. The problems mainly based on world view are mentioned
here.
Keywords: Religious Studies, Terms, World View, Language Situation.

Аб праблеме выкладання рэлігіязнаўства па-беларуску
Нашы разважанні грунтуюцца на ўласным вопыце выкладання рэлігіязнаўства па-беларуску, а таксама напісанні навучальнага
дапаможніка па гэтай дысцыпліне (Адзіночанка, 2001). Мы не хацелі
б засяроджвацца на высвятленні таго, наколькі патрэбна зараз выкладаць гуманітарныя прадметы на роднай мове, добра гэта, ці дрэнна.
Больш слушным здаецца праанализаваць сітуацыю, якая склалася ў
гэтай галіне, і разгледзіць існуючыя праблемы.
Адказ на пытанне, навошта выкладаць рэлігіязнаўства па-беларуску,
на наш погляд, не павінен зводзіцца да разважанняў пра патрыятызм і
любоў да роднай мовы. Мы можам сабе дазволіць маралізаванне ў межах
аўдыторыі, але, як правіла, яно не вядзе да практычных вынікаў. Вядома,
што беларуская мова ў нашым грамадстве ўжываецца менш, чым руская,
і ў апошнія гады скарачаецца колькасць людзей, якія лічаць беларускую
мову роднай. Згодна з перапісам 1999 г., сярод беларусаў такіх было
85,6%, згодна з перапісам 2009 г. – 60,8 % (Национальный…, 2011: 318).
Але калі казаць пра мову, якой карыстаецца ў зносінах большасць
насельніцтва нашай краіны, то ёюз’яўляецца сумесь у розных спалучэннях беларускай і рускай (Хентшель и Киттель, 2011: 66). Пры гэтым ў грамадскай свядомасці шырока распаўсюджаны такія з’явы,
як ўпэўненасць, што беларуская мова з’яўляецца важным фактарам ў захаванні нацыянальнай культуры, непрыманне рускай мовы
ў якасці адзінай дзяржаўнай, арыентацыя менавіта на беларускую
ідэнтычнасць, і гэта “сведчыць аб вялікім схаваным патэнцыяле
пазітыўнага развіцця беларускай мовы ў беларускім грамадстве” (Хентшель и Киттель, 2011: 77).
Як паказвае наш уласны вопыт, студэнты, пры тым, што пераважная большасць з іх размаўляе па-руску, даволі станоўча ўспрымаюць
той факт, што рэлігіязнаўства ім чытаецца на беларускай мове. Таму
мы выходзім з таго, што па меры фарміравання Беларусі як самастойнай дзяржавы пазіцыі беларускай мовы будуць ўзмацняцца, і
трэба прадугледзіць існуючыя на гэтым шляху праблемы, менавіта ў
выкладанні рэлігіязнаўства.
Перш за ўсё скажам аб праблемах, якія маюць чыста філалагічны
характар. Найбольш лёгка пры выкладанні рэлігіязнаўства перадаваць тэрміны тых рэлігій, якія ўзніклі ў межах іншых культур, напрыклад, будызму і ісламу: яны абазначаюцца адпаведна на санскрыце,
альбо арабскай мове і ў такім выглядзе ўжываюцца ў рэлігіязнаўстве.
Што тычыцца хрысціянства, дык тут трэба пэўныя намаганні, каб
сфарміраваць для перадачы яго палажэнняў беларускую тэрміналогію.
Напрыклад, ва ўмовах існуючага зараз руска-беларускага двухмоўя
вельмі цяжка перадаць тыя паняцці хрысціянства, якія па-руску пераРаздзел 7. Беларускае рэлігіязнаўства:
вынікі дваццацігадовай гісторыі і перспектывы развіцця
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даюцца тэрмінамі са старажытнаславянскім коранем благ- і вытворных ад яго слоў: благо, благодать, благословение, блаженный і г.д. (гл.
Кулеш, 2004).
Пры выкладанні рэлігіязнаўства па-беларуску ўзнікаюць праблемы
якія маюць светапоглядны характар. Напрыклад, зараз у беларускай
мове праваслаўная рэлігійная арганізацыя і культавы будынак абазначаецца тэрмінам царква. А ў дачыненні да каталіцтва ўжываецца
касцёл. Але гэта чыста польскі адпаведнік лацінскага castelium, і ў беларускай мове ўспрымаецца як запазычаны тэрмін. Пры ўжыванні
яго для абазначэння рэлігійнай арганізацыі ўзнікае ў прыватнасці
наступная праблема. Як вядома, спачатку, да 1054 года, хрысціянства
было адзіным і не падзялялася на праваслаўе і каталіцтва. Для абазначэння рэлігійнай арганізацыі гэтага непадзельнага хрысціянства ў
беларускай мове ўжываецца тэрмін царква. Ён жа выкарыстоўваецца
і ў перакладах Бібліі: “на камні гэтым я пабудую Царкву маю” (Мц. 16.
18). Таму ўзнікае наступная праблема: атрымліваецца, што спачатку
існавала “царква”, заснавальнікам якой, згодна з Бібліяй, з’яўляецца
сам Ісус Хрыстос, а потым узнік “касцёл”. Апроч таго невядома як абазначаць каталіцкія рэлігійныя арганізацыі, напрыклад, у Ірландыі ці
Іспаніі. Таму, на наш погляд, слушна разам з тэрмінам касцёл ужываць
як сінонім выраз каталіцкая царква.
Наступны блок праблем звязаны са станаўленнем (хаця і вельмі
цяжкім) Беларусі як самастойнай дзяржавы і неабходнасцю ў сувязі з
гэтым фарміравання адпаведнай грамадскай свядомасці. Вельмі актуальным, на наш погляд, з’яўляецца пэўнае “геаграфічнае змяшчэнне
разумення” актуальных рэлігійных працэсаў. Бо ад папярэдніх часоў
нам дасталася такая сітуацыя, што большасць насельніцтва Беларусі
ўспрымае свет з расійскіх пазіцый.
У галіне рэлігіязнаўства гэта праяўляецца ў прыватнасці ў тым, што
пры выкладанні гісторыі хрысціянства спачатку распавядаецца пра
хрышчэнне кіяўлян князем Уладзімірам, а потым цэнтр увагі перамяшчаецца ў Маскву і разглядаюцца тыя падзеі, якія адбыліся менавіта там. Між
тым хрысціянства (і рэлігія ў цэлым) на Беларусі мае сваю арыгінальную
гісторыю, якая шмат ў чым адрозніваецца ад расійскай. У апошні час
сітуацыя змянілася ў лепшы бок. Напрыклад, у 2011 годзе выйшла тыпавая праграма па рэлігіязнаўстве, у якой разгляду гісторыі рэлігіі і вальнадумства на Беларусі прысвечана асобная тэма. Але яна выглядае як нейкі
дадатак да асноўнай лініі аналізу (гл. Религиоведение, 2011).
Той факт, што большасць насельніцтва Беларусі зараз карыстаецца
ў сваім штодзённым жыцці змешанай руска-беларускай мовай (трасянкай) і праз гэтую мову ўспрымае свет, у тым ліку і палаженні рэлігіі,
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Аб праблеме выкладання рэлігіязнаўства па-беларуску
мае адным са свіх наступстваў светапоглядную нявызначанасць. Таму
і рэлігійныя працэсы ўяўляюцца нечым такім, што адбываецца недзе ў
іншым месцы, але не тут, не тычацца жыцця людзей. З гэтым, на наш
погляд, звязана і тое, што веды аб рэлігіі, якія студэнты атрымалі ў
школе і ў сваім штодзённым жыцці, надзвычай павярхоўныя.
Гэта карэлюецца з характарам рэлігійнасці асноўнай часткі
насельніцтва Беларусі. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, абсалютную
яго большасць (93,5%) складаюць веруючыя, з іх 81% – праваслаўныя,
10,5% – каталікі, 2% – іншыя (Республика Беларусь…, 2012: 44). Але да
гэтых лічбаў трэба ставіцца вельмі скептычна. Як правіла, чалавек называе сябе праваслаўным проста з прычыны таго, што ён калісьці быў
хрышчаны ў гэтай царкве, і пры гэтым не ўлічвае тое, што потым ніякіх
дачыненняў да яе не меў. Зараз ў нашым грамадстве пануе неакрэсленая рэлігійнасць: лічыцца, што “трэба ў нешта верыць” і г.д. І менавіта
на гэтай аснове ў студэнтаў назіраецца вялікая цікавасць да пытанняў,
якія выкладаюцца на занятках па рэлігіязнаўстве.
Беларусь зараз знаходзіцца ў пераходным стане. Мы бачым сваю
задачу ў тым, каб выходзіць са спецыфікі тых моўных і рэлігійных
працэсаў, якія адбываюцца ў нашай краіне, і каб арыентаваць на гэтыя
працэсы студэнтаў.
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