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ориентиры и критерии развития, на микроуровне – способствует фор-
мированию универсально значимого личностного понимания сущно-
сти бытия вообще и исторического процесса в частности, природы 
человека, его места и предназначения в мире. В той же мере пол-
ноценно усвоенная традиция служит и залогом уважительного отно-
шения к другим людям и к самому себе. Исторически закрепленные 
в национальном культурном пространстве «кодексы» или семанти-
ческие константы-ключи культурных феноменов, объективно содер-
жащие в себе «ген» культурного явления, выступают фактором со-
хранения этических и эстетических матриц общественного сознания, 
способствующих выработке духовных запросов. Без преувеличения 
можно утверждать, что традиция в самом широком значении слова 
влияет на всю жизнедеятельность человека, его психоэмоциональное 
состояние, жизненные приоритеты и убеждения, поведенческие ал-
горитмы. Она благотворно воздействует на эволюционное развитие 
социума вообще. 

Сам опыт социокультурного развития последних десятилетий 
убеждает нас в том, что общество в условиях переходного периода, аль-
тернативы между радикальной трансформацией и воспроизводством 
устоявшихся форм социальной коммуникации призвано противосто-
ять ценностному релятивизму, распространению бездуховности, на-
вязыванию деструктивных стереотипов поведения и обесцениванию 
подлинной сущности бытия. В этом смысле представители творче-
ских профессий должны оставаться партнерами и единомышлен-
никами в мировоззренческом диалоге между различными областя-
ми духовного производства, сотрудничать в выработке взвешенных 
подходов для обеспечения стабильного и устойчивого развития со-
циокультурной сферы, активно участвовать в формировании обще-
ственного сознания. Творческая интеллигенция и духовенство, как 
никакой другой социальный субъект, должны консолидировать уси-
лия по оказанию действенного влияния на отечественную систему 

нравственного и гражданско-патриотического воспитания с целью 
распространения высоких образцов культуры, социального поведе-
ния, общечеловеческих морально-этических норм, культивирования 
исторических традиций и традиционных религиозных ценностей. 
Только при условии полноценного задействования всех имеющихся 
механизмов этнокультурного контекста возможно достижение пол-
ноты жизни, сопряженной с гармонией обыденно-повседневного и 
возвышенно-сакрального, частного и общезначимого, национально-
го и универсального. Сопричастность к общепринятым принципам и 
нормам, убеждениям и идеям, которые составляют основу, базис об-
щественной структуры, позволяет сцементировать, соединить в еди-
ное целое различные части социального организма, консолидировать 
общество, активизировать процесс национальной самоидентифика-
ции, а тем самым и достичь духовного единства.
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Праваслаўнае насельнiцтва Беларусi iнстытуцыянальна адносiцца 
да рускай праваслаўнай царквы.[1]. З гэтым духоўным фактарам 
звязаны феномен iдэнтычнасцi [2] i кнiгi [3]. 

З ураджэнцаў Беларусi найбольшых вышыняў у распрацоуцы 
праблематыкi рускай рэлiгiйнай фiласофii дасягнуу М. Лоскi 
(1870–1965). Ён нарадзiўся у Вiцебскай губернii. Першапачатковую 
адукацыю атрымау у Вiцебску. Па прычыне атэiстычных позiркаў 
пакiнуў горад i выехаў у Швейцарыю дзе слухау лекцыi на 
фiласофскiм факультэце Бернскага унiверсiтэта. З-за матэрыяльных 
цяжкасцяу служыу ў французскiм замежным легiене. У 1889 г. 
вярнуўся у Расiю. Працягваў адукацыю у Санкт-Пецярбурзе. Пасля 
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заканчэння мясцовага унiверсiтэта атрымаў запрашэнне на працу ў 
навучальнай установе. Атрымаў ступень магiстра i доктара фiласофii. 
Прыняў падыходы, характэрныя для рускай рэлiгiйнай фiласофii. 
Пасля рэвалюцыi 1917 г. быў пазбаулены кафедры за хрысцiянскi 
светапогляд. У 1922 г. быу высланы за межы Расii. Жыу i працаваў 
у Чэхii, ЗША, Францыi. Чытаў лекцыйныя курсы, актыўна выдаваў 
напiсаныя творы.

М. Лоскi абапiраецца на хрысцiянскi светапогляд пры разглядзе 
фiласофскай тэматыкi. Перавагу ен аддае iнтывiтуiзму, згодна якому 
сусвет мае адзiную арганiчную выснову цэласнасцi у форме асобы, 
створанай, як i Сусвет Богам. Яго уласная iнтэрпрэтацыя фiласофii 
iнтуiтывiзму апiсанаа iм у творы пад назвай «Свет як арганiчнае 
цэлае». Традыцыя iдзе ад Платона, якi разглядаў эйдасы як асаблiвы 
свет сутнасцей, не даступных пачуццеваму ўспрыняццю. Гэтая 
пазiцыя сугучна iнтуiтывiзму А. Бергсона.

М. Лоскага займала канцэпцыя араганiчнага светаразумення. 
Ен быў супрацiўнiкам атамiзму. Для яго важную ролю адыгрывала 
цэласнасць, гарманiчная сувязь i эвалюцыя. Паасобку не iснуе 
сутнасцей, таму чалавеку як асобе неабходна быць пастаянна 
ўключаным у цэласнасць iснуючага Свету. Мяняецца разуменне часу. 
Цяперашняе суiснуе з мiнулым i будучым. Прыроднае i сацыяльнае 
дэманструюць цэласнасць у выглядзе космасу. У вынiку катэгорыi 
этыкi i эстэтыкi атрымлiваюць анталагiчны сэнс. Дабро i прыгажосць  
iнтэграваны у царства Духа. Фiласофiя разглядаецца як храм у якiм 
боскасць зыходзiць да чалавека i падзяляе яго радасць i цярпеннi. 
Так рэалiзуецца дасканалае Дабро i Прыгажосць. Адлюстраванне дае 
логiка, этыка, эстэтыка.

М. Лоскi напiсаў дапаможнiк па гiсторыi рускай фiласофii, якi 
доўгiя гады актыуна выкарыстоўвауся у еўрапейскiх унiверсiтэтах. 
Прадметам яго даследаванняў была фiласофiя Ф. Дастаеўскага. У 
ей гучала перасцярога па пытаннях, звязаных з распаўсюджаннем 

нiгiлiзму ў культуры. Хрысцiянскiя акцэнты былi важнымi на фоне 
феномену фiласофii Ф. Нiцшэ. Як вядома завочны спор Ф. Дастаеўскага i  
Ф. Нiцшэ стварыў цэлы накiрунак палемiчнай лiтаратуры. Ен меў 
працяг на Беларусi ў творах М. Бахцiна, бiяграфiя якога звязана з 
Вiцебскам.

У межах Беларусi напрыканцы XIX – пач. ХХ стст. тэматыка рускай 
рэлiгiйнай фiласофii была цесна звязана з пытаннем дэмаркацыi 
цывiлiзацыйных плыняў у формах мадэрнiзму i праваслаўнага 
традыцыяналiзму [4]. Менавiта на гэтай тэматыцы быў засяроджаны 
Я. Окунь (Акунеу). Ен адвяргаў матэрыялiзм. Ен лiчыў, што толькi 
рэлiгiя здольная забяспечыць захаванне культурных традыцый. Яго 
творчасцi спрыяла журналiсцкая дзейнасць у газеце «Паўночна-
Заходнi край».

На яго думку тэалагiчны дыскурс павiнен быць больш 
сучасным. Яго трэба дапоўнiць сацыяльнай фiласофiяй. У падобным 
кантэксце напiсаны творы выкладчыка Мiнскай духоўнай семiнарыi  
Д. Скрынчанкi. У 1908 г. у Санкт-Пецярбурзе ен выдау твор пад 
назвай «Каштоунасць жыцця згодна сучаснаму фiласофскаму i 
хрысцiянскаму вучэнню». На яго думку толькi у межах рэлiгiйнага 
вопыту магчымы пазiтыўны адказ на пытанне аб сэнсе жыцця 
чалавека. Падобны адказ не дае фiласофiя М. Гартмана, Ф. Нiцшэ, 
Л. Таустога, А. Шапенгаўэра. Маральныя каштоўнасцi павiнны 
разглядацца у цеснай сувязi з рэлiгiйным вопытам.

Разглядаючы каштоунасцi жыцця Д. Скрынчанка звязвае iх з 
пэў ным псiхалагiчным станам асобы. Прычынай песiмiзму акрамя 
сацыяльных прычынаў з яўляецца страта сувязi сучаснай асобы 
з Богам. Аптымiзм мае не жыццевую, а iдэялагiчную выснову 
сацыяльнай веры. Такую веру дэманстравалi Ф. Нiцшэ i Л. Таўсты.

Сярэднi стан дэманструе мелiярызм. Ен матывую чалавека 
катэгорыямi маралi. Але без Бога матывацыя не дае неабходнай 
высновы асобе. Д. Скрынчанка крытыкуе Я. Дзюрынга за атэiзм i 



Митрополит Иосиф (Семашко; 1798–1868) Секция 2: Роль Православной Церкви в формировании духовной...

130 131

матэрыялiзм. Крытыка прыходзiцца i на Д. Селлi, якi робiць акцэнт 
на жыццевыя асалоды.

Значнае месца Д. Скрынчанка адводзiць фiласофii iдэнтычнасцi. Ен 
напiсаў шэраг прац пра беларусаў у кантэксце разгляду iх у прасторы 
рускай праваслаўнай культуры [5]. Яго меркаванне засяроджана 
на тым, што беларусы не павiнны падлягаць русiфiкацыi, паколькi 
менавiта яны захавалi выснову грэка-вiзантыйскага праваслауя, 
базавыя каштоунасцi ўсходнеславянскай цывiлiзацыi. Беларусаў ня 
трэба змешваць з палякамi. У 1907 годзе у Мiнску ен надрукаваў твор 
пад назвай «Заслугi, аказаныя старымi дваранскiмi родамi Мiнскай 
губернii праваслаўнай веры». Ен адзначае ролю шляхты Мiнска 
склаушай у 1612 г. духоўны наказ захоўваць праваслаўную веру ва 
ўмовах Контррэфармацыi. Складаныя гiстарычныя ўмовы быцця 
беларусаў склалi выснову для твора «Трагедыя беларускага народа». 
Адначасова быў напiсаны твор па культуры беларусаў пад назвай 
«Беларусы, iх вусная i кнiжная мова ў свеце гiсторыi» [6].

Пасля распаду СССР руская праваслаўная царква аднавiла свае 
iнстытуцыянальныя пазiцыi у Беларусi. Заключана пагадненне памiж 
гэтай царквой i беларускай дзяржавай. У структуры Беларускага 
дзяржаунага ўнiверсiтэта функцыянуе iнстытут праваслаўнай тэалогii. 
У яго склад уваходзяць багаслоўскiя кафедры. Штогод праводзяцца 
Кiрыла-Мяфодзiяускiя чытаннi ўдзел у якiх прымаюць прадстаўнiкi 
розных хрысцiянскiх канфесiй. Галоўная турбота царквы звязана 
з захаваннем традыцый. Гэтаму спрыяюць чытаннi i канферэнцыi, 
прысвечаныя Е. Полацкай, К. Тураускаму, праваслаўным брацтвам, 
кнiгадрукаванню i духоўнай асвеце.

Пазiцыi хрысцiянскiх канфесiяў ураўнаважаны палiтыкай 
беларускай дзяржавы ў галiне рэлiгii i веравызнання. За кароткi 
тэрмiн праведзены шырокi спектр даследаванняў у галiне гiсторыi 
праваслаўнай рэлiгii на тэрыторыi Беларусi.
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