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Дарагія сябры! 

 

Часопіс “Сакавік: КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” заснаваны як незалежнае перыядычнае 

выданьне, прызначанае для абмеркаваньня праблем беларускай культуры і развіцьця 

беларускасьці. 

Часопіс змяшчае арыгінальныя аналітычныя артыкулы, эсэ, а таксама абгрунтаваныя 

дыскусіі і каментары па гісторыі, мове, літаратуры, сацыялогіі, традыцыях і іншых 

пытаньнях, маючых дачыненьне да развіцьця беларускай нацыі. 

Беларуская Мова – асноўная мова часопіса, але магчымы публікацыі і на іншых 

мовах. 

Запрашаем да супрацоўніцтва ўсіх зацікаўленых. 

Свае матэрыялы дасылайце на chasopis.sakavik@hotmail.com  

 

 

 

   Рэдакцыя часопіса: 

   Заснавальнік і рэдактар Пётра Мурзёнак 

   Сябры рэдакцыі: Наталія Баркар 

                                 Вікторыя Казлова 

                                 Галіна Туміловіч 
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Дарагія сябры! 

 

Па рашэньню рэдакцыі наш часопіс, пачынаючы з гэтага нумара, будзе выходзіць 

пад назвай “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ”. Новая назва часопіса на наш погляд больш 

лаканічная. Зьмест і напрамак матэрыялаў часопіса ня зьменяцца. Як і раней, часопіс 

будзе ськіраваны на асьвятленне праблем станаўленьня і развіцьця беларускай 

нацыі. Мы зыходзім з таго, што менавіта праз культуру магчыма рабіць ўплыў на 

сьвядомасьць насельніцтва Беларусі, фармаваць і ўзмацняць нацыю.  

 

Вэб-старонка будзе мець тую ж самую назву як і раней:                                     

“Сакавік: КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” (www.sakavik.net) 

 

 

Рэдакцыя часопіса “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/
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Віктар Кавалеўскі: ІДЭЯЛАГІЧНЫЯ УТОПІІ, САКРЭТНЫЯ ДАМОВЫ, 

ВОЙНЫ І МІГРАЦЫЯ НАСЕЛЬНІЦТВА 

(З рукапісі кнігі Віктара Кавалеўскага «А хто там ідзе?») 

 

На працягу гадоў людзі гyртаваліся і гyртyюцца для адной галоўнай ідэі: дасягнyць 

права кожнага на індывідyальнасьць - права быць асобным, мець свае погляды, 

адчyваньні і жыць сваё жыцьцё так, як асобе бачыцца неабходным. 

«Людзі яднаюцца каб дасягнyць ці абараніць сваё права. Але менавіта тyт і 

нараджаецца сьмяротная пагроза — y вераваньні, што ўсё гэта робіцца для імя 

расы, Бога, партыі, ці дзяржавы. Не! Найбольш неабходнай і найбольш праўдзівай 

мэтай барацьбы ў жыцьці ёсьць індывідyальнасьць і права на асаблівасьць.» (Васіль 

Кросман, ´Жыцьцё і вера´) 

Людзі не пакідаюць родны край назаўсёды з вельмі простага жаданьня вандраваць. 

Эмігранты з Беларусі былі вымушаны пад прымусам абставін пакінуць сваю 

Бацькаўшчыну падчас сканчэньня 2-ой сусьветнай вайны. Чаму? 

Мне немагчыма пазьбегнуць у сваёй кнізе тэмы палітыкі і палітыкаў, асабліва такіх 

дыктатараў і забойцаў як Гітлера і Сталіна. Што б было, калі б іх не існавала на 

гэтым сьвеце? Ці жылі б на сваёй зямлі такія беларусы, як айцец Міхаіл (Бурнос), 

Алег і Уладзімер Шнэкі, Ганна Корбут? Ці было б іхнае жыцьцё больш шчасьлівым і 

спакойным? Мне гэта невядома. Вядома толькі, што вялікі эксперымент пад назвай 

нацызм і камунізм амаль скончыўся (Кітай ды іншыя краіны яшчэ чапляюцца за 

гэтую ўтопію сёньня). Адну чалавеканенавісную таталітарную сістэму раздавілі 

агульнымі дзеяньнямі аліянтаў у 1945. Другая развалілася сама ў 1990-м, пакінуўшы 

вакол сябе пырскаючыя з камуністычнага попелу агеньчыкі сацыялізму. 

Людзі зьяўляюцца сацыяльна актыўнымі істотамі. У гэтай сацыяльнай актыўнасьці 

хаваецца і прываба, і пагроза. Прываба ў тым, што праз яднаньне ў нейкую групу 

асоба бачыць сваё жыцьцё больш бяспечным. Адначасова з гэтым нарастае і пагроза 

праз няспынную прапаганду ´мудрымі´ кіраўнікамі аб неабходнасьці жыць для 

нейкай вышэйшай ідэі, для партыйнага ідэяла, для духоўнага пастыра, які будзе 

весьці цябе праз жыцьцё. У сваёй кнізе ´З глыбінь мінулага´ Янка Ролсан пісаў аб 

тым, што беларускія людзі верылі, што немцы павінны быць нямымі, бо так 

выходзіла з іхнай назвы. У гэтай веры ўся справа. Адны людзі (па сваёй 

неадукаванасьці) вераць у адно, іншыя ў другое.  

Я прыехаў у Аўстралію ў 1992 годзе. Амаль адразу пачаў дазнавацца аб жыцьці 

майго дзядзькі Віктара, які прыехаў у Аўстралію з Нямеччыны не адзін, але з 



                                     №7, верасень 2014                     ISSN  2291-4757 

6 

 

жонкай-немкай і малым сынам Эдгарам. Аднойчы я сказаў пры маёй ´цётцы´ Марыі 

слова нацызм. Яна амаль падскочыла, ´не кажы гэтак´, сказала яна. ´Не было ніякага 

нацызму. Быў парадак´. Я не знайшоўся, што адказаць. Потым думаў, як такое магло 

здарыцца? Як гэта так? Чаму яна так негатыўна ставіцца да самаго слова? Адказ 

прыйшоў хутка. А ці не ганарацца на Беларусі ´сталінскія сокалы-партызаны´ да 

сёньняшняга дню сваім удзелам у абароне камунізму? У барацьбе за ўтопію, імя 

якой - камунізм. 

Менавіта дзьве дыктатyры: нацыская і камyністычная добра сёньня вядомыя сваім 

жаданьнем кантраляваць масы насельніцтва праз любыя магчымыя сацыяльныя 

механізмы, уключаючы сюды і такія інстрyмэнты, як мастацкае слова і мастацкае 

палатно (памятаеце прапагандысцкія сталінскія фільмы, дзе ўсе савецкія людзі жылі 

багата і весела?). 

Незалежна ад таго, як называюць сябе дыктатуры, ці сацыялізмам, ці нацыянал-

сацыялізмам, яны вельмі падобныя адна да другой. Як фасадам, так і схаванымі ад 

людзкіх вачэй канцлагерамі. 

Як і ў СССР, так і ў Нямеччыне, захопленыя сацыяльнай ідэяй скyльптары і мастакі 

няспынна выраблялі воблікі жыхароў СССР і 3-га Рэйхy праз ідэю адной сям´і, 

зьяднанай ці чыстай нямецкай крывёй, ці чыстым камуністычным дyхам і жаданьнем 

жыць лепш за іншых. Гітлер, як і Сталін, глядзеў на сялян і працоўных як на 

змагароў, якія замест зброі мелі ў сваіх рyках індyстрыяльныя прылады. Малюнкі 

нямецкіх мастакоў мелі назвы: рабочы, сялянін і жаўнер. Фільмы мастакоў 

´савецкага рэалізму´ называліся ´Свінарка і пастух`. 

Гітлер, які лічыў сябе артыстам, аддаў загад адпраўляць y шпіталі для страціўшых 

розyм тых мастакоў-сюрэалістаў, якія малявалі блакітныя лyгі і жоўтыя воблакі. 

Сталін такіх адыйшоўшых ад савецкага ´рэалізму´ мастакоў проста растрэльваў. 

Галоўнымі тэмамі мастакоў Нямеччыны былі ў тыя гады: адраджэньне гонарy 

тэўтонаў, агyльная вайна, дyх нацыі. Ці не гэтая ж тэма была паднята сталінцамі? 

Гонар будаўніка камунізму, гатоўнасьць да вайны, савецкі дух! 

У абоіх таталітарных рэжымах роля жанчыны была ўзьнята на самы верх. Жанчына 

павінна была сабой адзначаць чысьціню, ідэялагічнyю нявіннасьць, маці. У Савецкім 

Саюзе жанчына павінна была быць не толькі маці, але барацьбіткай за новую 

будучыню. За сьветлае жыцьцё. Абедзьве дыктатуры прэсавалі мядаль пад  назвай 

´маці-гераіня´ за падарунак для нацыі пяцярых дзетак—будучых змагароў, 

будаўнікоў і фармараў. 
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Той факт, што многія мастакі ў Нямеччыне малявалі жанчын неапранyтай толькі 

падкрэсьліваў гатоўнасьць маладой маці, маючай крэпкія грyдзі і моцнае цела 

нарадзіць рэйхy здаровае дзіця. Савецкая ідэялогія аднак адносілася вельмі адмоўна 

да голай жанчыны, лічачы жаночыя грудзі ´буржуазнымі прымхамі´. 

Рэйх, як і СССР, патрабаваў для дасягненьня вялікіх ідэялаў наяўнасьці 

суперчалавека нацыі, у жылах якога цячэ суперкроў.  Індывідуальнасьць асобы не 

павінна была выходзіць за рамкі патрабаваньняў нацыі. А нацыя-партыя дазваляла 

існаваньне толькі адданых партыйнай справе людзей. 

Ці не ў гэты рэйх верыла мая ´цётка´ Марыя аж да канца свайго жыцьця? Ці не ў 

´велічнасьць´ Сталіна вераць аж да сёньня мільёны страціўшых ´вышэйшую´ ідэю 

жыхароў былога СССР? Ці не на іх жаданьні знайсьці ´духоўнага´ пастыра 

спекулююць новыя ´мудрацы-лідэры´, якія адраджаюць ´лініі Сталіна´? Ці не аб 

гэтым жаданьні належыць да нейкай ´больш моцнай´ групоўкі піша Васіль Кросман? 

Інакш кажучы, калі, падагнаныя пад адзіны партыйны стэрэатып дзяржаўныя авечкі 

згубілі свайго правадыра, як жа яны змогуць выжыць? Прападуць, зап´юць, пойдуць 

у нікуды... 

Імпэрская Расея, як і Нямеччына, выйшла з 1-ай сyсьветнай вайны ніяк не 

пераможцай, але зyсім наадварот. Краіна знаходзілася ў рyінах, вялікая колькасьць 

насельніцтва была зьнішчана ў вайсковых канфліктах. Чырвоная Армія паходзіла 

больш на ўзброены зброд, які складаўся нават з кітайскіх карных аддзелаў. Многія 

лідэры, змагаўшыяся за бальшавіцкyю перамогy настолькі прывыклі да 

безпакараньня і вольніцы, што адмовіліся здаваць зброю ў 1924 годзе, за што на іх 

пачалося паляваньне. Менавіта гэтае паляваньне дадала да папярэдніх выездаў за 

мяжy імпэрыі новыя тысячы бежанцаў-yцекачоў. 

Пасьля прыходы Гітлера да ўлады сталінцы заявілі ўсяму сьвету, што ён 

пратрымаецца толькі тры месяцы. Потым дадалі яшчэ тры месяцы, потым сталінская 

прапаганда заціхла стараючыся зразумець вялізарнасьць нацызму. У 1935 г. СССР 

зьмяніў сваю палітыку на крайне правую. Вядома, што Сталіну з ягоным палітбюро 

патрэбен быў час. Час, каб хоць неяк набудаваць з дапамогай ГУЛАГу тое, што 

Гітлер змог нарабіць хутчэй. Пакт Рыбентропа-Молатава ў 1939 г. даў Сталіну, па 

ягонай думцы менавіта такі час. Але і прыпячатаў яго на ўсе вякі як гітлераўскага 

калабаранта праз так званыя сакрэтныя пратаколы, у якіх дэталізаваўся падзел 

Эўропы паміж Сталіным і Гітлерам. 

Вось што піша Андрэй Крушынскі: “Remember how Stalin made Hitler strong with his 

nonaggression pact selling and giving Hitler whatever he wanted and then in June 1941 

the USSR got their ass kicked and millions died because of stupid leadership (Stalin).”  
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 Менавіта гэты пакт, ці інакш кажучы сталінска-гітлераўскі акт здрады жадаючым 

мірна жыць людзям,  як і іншыя палітычныя махінацыі ´вялікіх´ прывялі да 

стварэньня самай вялікай хвалі беларускай эміграцыі падчас і пасьля сканчэньня 2-

ой сусьветнай вайны. 

Марксісты заўсёды называлі, называюць і будуць называць тых людзей, хто 

патрабуе права на прыняцьцё індывідуальнага, не зьвязанага з ідэялагічным 

напрамкам партыі крокам-рэшэньнем, фашыстамі ці нацыстамі (на Беларусі 

найбольш прынятая праз закладчыка фашызму Мусаліні клічка-абраза - фашыст). 

Ці ж гэта так?  Ці мае права асоба, асабліва падчас вайсковага канфлікту, прыймаць 

сваё собскае, не супадаючае з ´вялікай´ партыйнай лініяй рашэньне? Ці мае права 

любы чалавек падымаць свае індывідуальныя каштоўнасьці вышэй за партыйныя, ці 

дзяржаўныя? Ці карацей кажучы, ці сам чалавек - гэта таксама каштоўнасьць? 

Падчас майго навучаньня ў Краснаярскім вайсковым вучылішчы на сьценах 

казармаў віселі плакаты— ´ад кожнага па магчымасьцям і кожнаму па патрэбам´. Ці 

гэтая формула дае найлепшую ацэнку каштоўнасьцяў асобы без улічваньня 

неабходнасьці нават бачыць гэтую каштоўнасьць? 

Гітлераўскія арміі былі каля Менску на трэці дзень вайны. Паралізаваная Чырвоная 

Армія хавалася па кустах ля беларускіх хутароў. Практычна амаль уся Беларусь 

згубіла пратэкцыю Масквы, якая не змагла абараніць ´савецкага´ беларуса ад 

акупанта. Ці ў гэтай сітуацыі сьвядомы беларус мае права на арганізацыю сваіх 

ворганаў кіраваньня? Ці ў гэтай сітуацыі любая асоба будзе лічыць сябе страціўшай 

савецкае грамадзянства? Ці нарэшце гэтая асоба адчуе сябе вольнай ад 

камуністычнай агрэсіі і пойдзе шляхам Каліноўскага будуючы беларускую 

нацыянальную ідэю? 

Барацьба паміж дзьвума палітычнымі ідэямі - камунізмам і нацызмам каштавала 

планеце мільёны і мільёны людзей. Адмаўленьне асобе права на прыняцьцё 

найлепшага па думцы асобы ў гэты момант рашэньня зьяўляецца авантурай 

правячых ´катаў´, для якіх асоба не мае аніякага кошту, бо ставіць іх ´значнасьць´ 

пад пытаньне і падымае асобу аж да ўзроўня іхнага ´высокага´ існаваньня. Але ці не 

гэта павінна быць першазначнай ідэяй—мы прыйшлі жыць у гэты сьвет, каб быць 

індывідуальнасьцямі? 

Давід Хэлд пісаў у 1991 (Англія): “Communism (Marxism) and socialism tried to 

challenge liberalism and democracy. And failed.” 

Тыя людзі, хто адчувае сябе небяспечна ў сваёй краіне маюць права на пошукі 

больш спакойнага месца для жыцьця. Вялікая колькасьць паданых у гэтай кнізе 
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людзей менавіта гэта і зрабілі. Яны напакавалі вазы сваймі  пажыткамі і пачалі 

доўгую вандроўку да Аўстраліі. Яны тады яшчэ не ведалі, што існуе такая краіна. 

Яны не ведалі, што ў гэтай краіне праз доўгія гады існаваньня англійскай дэмакратыі 

палітыкі ўжо знайшлі, што цэнтральнымі аспектамі жыцьця грамадзяніна зьяўляецца 

не толькі напрацоўка свайго капіталу, але і баланс паміж публічным і прыватным 

інтарэсамі. 

У краіне, дзе пануе лібэральная дэмакратыя інтарэсы кантралююць інтарэсы, кожны 

мае права мець прыватную маёмасьць і вольнасьць сувязяў. Дзяржаўныя структуры 

няспынна кантралююцца праз вольныя выбары і неабходную для выпрацоўкі 

поглядаў жыхароў гэтай краіны вольную прэсу. Існуе вялікая колькасьць 

палітычных інстытутаў, грамадзкіх арганізацый (калі я не памыляюся іх у Аўстраліі 

каля 7 тысячаў). Да трох узроўняў улады (фэдэральная, штат і мясцовая) дадаюцца 

розныя асацыяцыі, як напрыклад асацыяцыя магазінчыкаў на адной з адэлаідзкіх 

вуліц, якая нястомна кантралюе дзеяньні мясцовага муніцыпалітэта. Карацей 

кажучы, складаная па наяўнасьці гарызантальных уплывовых структураў 

дэмакратыя зьявілася для многіх, прывыкшых да адзінага вертыкальнага кіруючага 

ўладу, імігрантаў вельмі складанай (але і вельмі неабходнай для імігранцкага 

жыцьця) рэччу, бо дала магчымасьць без ніякіх перашкодаў закласьці свае 

беларускія арганізацыі, школы, рабіць свае беларускія радыёперадачы. 

Ніхто не мае права называць прадстаўнікоў пасьляваеннай іміграцыі калабарантамі і 

здраднікамі, нават зацыклованыя на сваёй марксісткай ідэі камуністы, бо праз іх і 

іхніх братоў сацыялістаў-нацыстаў простаму чалавеку не знайшлося месца для 

жыцьця ў сваёй краіне. Бо менавіта праз палітычныя гульні ´вялікіх´ простыя людзі 

пакавалі свае клункі і цягнуліся доўгім шляхам у невядомую Аўстралію. Шмат хто з 

бежанцаў так да яе і не дайшоў. Яны загінулі ў сібірскіх канцлагерах Сталіна, куды 

іх вывезьлі з лагераў Нямеччыны. Яны памёрлі ад атрыманых ранаў, іх пахавалі ў 

перасыльных пунктах Італіі. 

Кніга ´А хто там ідзе?´ пра тых, хто здолеў выжыць у найцяжарных умовах вайны. 

Пра тых, хто не схаваўся у цёплым кутку Аўстраліі, але з гонарам зваў сябе 

Беларусам. Што было нялёгка, бо шмат каму з прыехаўшых у Аўстралію беларусаў 

цяжка давалася (а то ніколі і не далася) англійская мова. Вялікая колькасьць 

беларускіх імігрантаў-католікаў пайшла па прывычцы да палякаў. Шмат хто з 

праваслаўных (зноў, па той жа прывычцы) падаўся да рускіх. 

Хто ж не адмовіўся быць беларусам? Іх прозьвішчы мы ведаем з тых беларусаў, хто 

актыўна ўдзельнічаў у працы грамадзкіх, рэлігійных і паўвайсковых арганізацый ў 

Аўстраліі. Менавіта гэтыя людзі мелі ў сваёй душы тое, пра што пісаў Васіль 
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Кросман - жаданьне быць асобай, жаданьне быць індывідуальнасьцю і праз гэтае 

жаданьне жыць для той справы, якую калісьці пачаў Каліноўскі. Жыць для Беларусі. 

 

 

 

Viktar Kavaleuski: IDEOLOGICAL UTOPIAS, SECRET AGREEMENTS, WAR 

AND MIGRATION (Part of the author's book, 'And Who Goes There?')  

(abstract, magazine “CULTURE, NATION”, September 2014, issue 7, pp. 6-10) 

The author analyses the reasons for migration of Belarusians to Australia after the II World 

War. Mainly, it was due to existence of two dictatorships, Nazi and communist, and their 

desire to control the mass of the population through any possible social mechanisms 

including the art. Both dictatorships are very similar to each other as by facade as by 

concentration camps hidden from the eyes. The main target for those regimes was the 

individuality of persons, their right to be independent, and their willingness to express 

opinions and freedoms. Until now, the officials in Belarus call those people who demand 

their individual rights not associated with the ideological state doctrines as nationalists or 

fascists. Many of those migrated Belarusians actively participated in the social, religious 

and paramilitary organizations in Australia with the only aim – to live for Belarus. 
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Пётра Мурзёнак: НАСТУПНЫ ПЕРЫЯД РАЗВІЦЬЦЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

ІДЭІ БУДЗЕ СПРЫЯЛЬНЫМ 

Рэалізацыя нацыянальнай ідэі за апошнія сто гадоў зазнала ў Беларусі спрыяльныя і 

неспрыяльныя перыяды, якія пасьлядоўна зьмянялі адзін аднаго. Пры гэтым, трэба 

адзначыць, што спрыяльныя перыяды прыпадаюць на той час, калі Беларусь па 

розных прычынах знаходзілася ў адносна меншай залежнасьці ад Расіі (Табліца). 

Апошні спрыяльны перыяд (1991-1996) прыпаў на кароткі час, непасрэдна пасьля 

развала Савецкага Саюза. Аднак далей настаў і зараз працягваецца неспрыяльны 

перыяд - заявы ўрада аб крышталізацыі нацыянальнай ідэі, якія засталіся 

дэкларатыўнымі, тактычныя ваганьні ўрада паміж Расіяй і Захадам, і прыярэтэты, 

аддадзеныя падтрымцы панславянскай і еўразійскай ідэям - вядуць да стратэгічнай 

здрады нацыянальнай ідэі. Нядаўна кіраўнік дзяржавы праз 20 год кіраваньня 

краінай нарэшце заявіў, што яму падавалі чуць не дваццаць розных праектаў 

нацыянальнай ідэі і ён не здолеў выбраць сярод іх ні аднаго.  

Калі аглянуцца ў мінулае, то можна адзначыць некалькі спрыяльных перыядаў для 

рэалізацыі нацыянальнай ідэі. І хоць гэтыя перыяды былі непрацяглымі, аднак, як 

падчас іх, так і ў неспрыяльныя перыяды заўжды знаходзіліся нацыянальныя сілы-

нацыяналісты, якія працягвалі змагацца за нацыянальную ідэю. Такія людзі 

ўпершыню з’явіліся ў канцы 19-га і пачатку 20-га стагоддзя і падрыхтавалі глебу для 

таго, каб пасьля Кастрычніцкай рэвалюцыі усталявалася беларуская дзяржаўнасьць - 

важнейшы набытак беларускага народа ў 20-м стагоддзі (Kipel V., Kipel Z., 1988, с. 

303-367). Рэвалюцыя прынесла надзею многім народам расійскіх ускраін на 

нацыянальнае будаўніцтва. Народы, якія былі непрацяглы гістарычны час пад 

расійскай акупацыяй – беларускі (амаль 120 гадоў), украінскі (120-160 гадоў), 

грузінскі (каля 120 гадоў) - аб’явілі аб утварэньні сваіх незалежных дзяржаў: 

Беларуская Народная Рэспубліка (1918), Грузінская Дэмакратычная Рэспубліка 

(1918-1921), Украінская Народная Рэспубліка (1918).  Відавочна, што рух гэтых і 

іншых народаў да свабоды выліўся ў тое, што бальшавікі вымушаны былі займацца 

нацыянальнай палітыкай і замест расійскіх губерняў ўтварылі нацыянальныя 

рэспублікі, вобласьці, акругі.  І хаця гэтым краінам не ўдалося канчаткова вырвацца 

з абдымкаў Расіі і ўтварыць сапраўды незалежныя дзяржавы, як гэта да прыкладу 

зрабілі палякі пад кіраўніцтвам Пілсудскага, але гэта дазволіла ім зрабіць яшчэ адзін 

важны крок ў гісторыі нацыянальнага будаўніцтва.  
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Табліца. Спрыяльныя і неспрыяльныя перыяды нацыянальнага будаўніцтва* 

Перыяд Спрыяльны  

Неспрыяльны 

Характарыстыка Зьнешнія фактары 

1918-1930 Спрыяльны  

 

Утварэньне БНР, БССР, 

Слуцкае паўстаньне, развіцьцё 

нацыянальных сіл (уключна з 

Заходняй Беларусьсю, як 

супраціў палякам) 

Рэвалюцыя, грамадзянская 

вайна, новая эканамічная 

палітыка, польская акупацыя 

1930-1941 Неспрыяльны Сталінскія рэпрэсіі 30-х гадоў 

ва Ўсходняй Беларусі і 

прыцясненьні палякамі ў 

Заходняй Беларусі 

Ідэі сусьветнай рэвалюцыі, 

Камінтэрн, калектывізацыя 

1941-1944 Пераважна 

спрыяльны  

 

Разьвіцьцё школьніцтва, 

утварэньне беларускай 

адміністрацыі, СБМ, БАК 

Нямецкая акупацыя, 

прыкметы грамадзянскай 

вайны паміж беларускімі 

нацыяналістамі і савецкімі 

партызанамі, паміж 

беларусамі і палякамі з Арміі 

Краёвай 

1944-1990 Неспрыяльны Паступовае замяшчэньне 

беларускага і нацыянальнага 

савецкім і інтэрнацыянальным 

Пасьляваеннае аднаўленьне, 

пачатак халоднай вайны, 

умацаваньне 

сацыялістычнага лагера 

1991-1995 Спрыяльны  Адраджэньне Развал СССР і 

сацыялістычнага лагера 

1995-да 

цяпер 
Неспрыяльны Працяг этнацыду беларусаў на 

карысьць панславянскіх і 

еўразійскіх ідэй 

Утварэньне новых саюзаў на 

тэрыторыі СНГ: МС, ЕЭС, 

АДКБ; войны Расіі з Чачнёй, 

Грузіяй, Украінай 

наступны Спрыяльны Адраджэньне нацыянальнай 

ідэі 

Працяг буданіцтва украінскай 

нацыі. Зьмены адносін да 

будаўніцтва нацыі ў 

кіраўніцтве? Зьмяншэньне 

расійскага уплыву? 

*Тут і далей пад нацыянальным будаўніцтвам разумееццца будаўніцтва нацыі,  у падмурку 

якога ляжаць ідэі этнічнага нацыяналізма дастасаванага да сучасных поглядаў грамадства на 

развіцьцё нацыі, і ў першую чаргу, да такіх як павага да правоў нацыянальных меньшыняў і 

рэлігійная талерантнасьць.  



                                     №7, верасень 2014                     ISSN  2291-4757 

13 

 

Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка Беларусь, заснаваная бальшавікамі  ў студзені 

1919 г.,  з 1922 года ўваходзіла ў склад СССР і фактычна мела толькі фармальную 

незалежнасьць. Дастаткова заўважыць, што сярод 18 чалавек, што былі ў складзе 

першага беларускага ўрада, было толькі сем беларусаў. Тым не менш, 

нацыянальнымі сіламі за дзесяць першых год савецкай улады было зроблена вельмі 

шмат для беларускай справы: адчыніўся першы Беларускі Дзяржаўны Універсітэт 

(1921), пачала працаваць Тэрміналагічная камісія (1921), выдаваліся беларускія 

слоўнікі, разьвіваліся беларускія школы нараўне з польскімі, жыдоўскімі і рускімі.  

Аднак, як новая эканамічная палітыка (НЭП), так і ўсё нацыянальнае перашкаджала 

стварэньню адзінства ў краіне, місіяй якой, паводле праграмы Маркса-Леніна-

Сталіна, было несьці ідэі камунізма для ўсяго сьвету. Устанавіліся неспрыяльныя 

умовы для развіцьця беларускай справы. Пачалося жорсткае прыцясненьне ўсіх 

нацыянальна-дэмакратычных сіл на тэрыторыі СССР, дазваляючы толькі цепліцца 

дэкаратыўным праяўленьням развіцьця нацыянальных культур і пакідаючы ў загане 

нацыянальнае будаўніцтва народамі, якія ўваходзілі ў склад СССР. Тры вялікія хвалі 

рэпрэсій у 1930, 1933 і 1937 г.г. амаль падчыстую зьнішчылі ці вымелі ў Сібір 

лепшых людзей беларускай нацыі. Як акажацца пазьней, тое што Заходняя Беларусь 

апынулася пад палякамі мела два станоўчыя моманты для далейшага нацыянальнага 

будаўніцтва: першы момант – жыхары Заходняй Беларусі былі пазбаўлены 

сталінскіх рэпрэсій; другі – як вынік  супраціву паланізацыі разьвіваліся 

нацыянальна-сьвядомыя сілы. Такім чынам, цэлае пакаленьне беларусаў было 

выратавана і часова схавана ад пільных вачэй і рук КГБ.  

Сталінскія рэпрэсіі былі часова спынены 2-й сусьветнай вайной. Парадаксальна, але 

нягледзячы на ўсе беды, якая прынесла нямецкая акупацыя беларускаму народу - 

гэты прамежак часу быў пераважна спрыяльным для “ўзмацненьня і 

распаўсюджаньня нацыянальнай сьвядомасьці” (Туронак, 2008. с.567). Аб гэтым 

можна судзіць па ўтварэньню беларускай адміністрацыі, беларускага школьніцтва, 

Саюза Беларускай Моладзі (СБМ), Беларускай Краёвай Арміі (БКА). Пры гэтым 

трэба адзначыць, што нямецкая акупацыя суправаджалася барацьбой паміж 

беларускімі нацыяналістамі і савецкімі партызанамі, паміж беларусамі і палякамі з 

Арміі Краёвай, якая мела прыкметы грамадзянскай вайны (гэтыя пытаньні 

патрабуюць большага вывучэньня). Трэба сказаць, што немцы не лічылі магчымым 

поўнасьцю аддаць адміністратыўнае кіраваньне беларускім нацыянальным  сілам. Да 

таго ж, існаваўшыя яшчэ да вайны беларускія групы не мелі адзінства і па-рознаму 

разглядалі  развіцьцё нацыі ў тых умовах – адны з іх бачылі будучыню беларусаў 

разам з немцамі (Акінчыц, Ермачэнка), другія - з заходнімі дэмакратыямі ці з 

Польшчай (Гадлеўскі, Станкевіч, Іваноўскі, Астроўскі) (Туронак, с. 491-498). Аднак, 

трэба верыць фактам. Пры немцах у Мінску ўсе школы былі беларускімі, у СБМ 
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налічвалася каля  9 тыс. юнакоў і дзяўчат (Туронак, с. 96), у пачатку 1944 г. у БКА 

паслухмяна-прымусова запісаліся каля 50.000 грамадзян (і гэта ў той час, калі 

Чырвоная Армія была ўжо ў паўднёвых раёнах Беларусі (Туронак, с. 546). 

Натуральна, што большая частка нацыянальных сіл была вымушана ў той час 

пакінуць радзіму. Непасрэдна пасьля вайны ў Еўропе налічвалася каля 500 тыс. 

беларусаў (эміграваўшых і вывезеных на працы ў Германію) (Туронак, с. 554). 

Пасьляваенны перыяд (1944-1990) характарызаваўся паступовым замяшчэньнем 

беларускага і нацыянальнага - савецкім і інтэрнацыянальным. На пачатку гэтага 

перыяда, калі ішло аднаўленьне жыцьця, разбуранага вайной, гэты працэс не быў 

вельмі актыўным у гэтым плане, аднак, далейшае развіцьцё СССР пад кіраўніцтвам 

камуністычнай партыі ішло толькі на карысьць станаўленьня адзінай савецкай нацыі 

і стварэньня савецкага чалавека. З тым расьлі некалькі пакаленьняў савецкіх людзей. 

Асабліва заўважным гэта стала пасьля 20-га з’езда камуністычнай партыі, калі было 

заяўлена, што новае пакаленьне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме. 

Вынікам такой праграмы стала далейшая русіфікацыя на ўсёй прасторы СССР, што 

вылілася ў Беларусі ў закрыцьцё беларускіх школ. Беларускія школы, пачатковыя, 

васьмігодкі, яшчэ заставаліся ў вёсках, аднак, для атрыманьня сярэдняй адукацыі, 

мне, напрыклад, трэба было ехаць у райцэнтр Паставы, дзе на той час беларускіх 

сярэдніх школ ужо не было. І ўсё гэта адбывалася пад кіраўніцтвам камуністычнай 

партыі і верных яе слуг у Беларусі – Мазурава, Машэрава ды іх пасьлядоўнікаў. Гэта 

ж тычыцца і выданьняў беларускіх кніг. Па зьвестках прыведзеных у кнізе Туронка 

(с.570), доля беларускамоўных выданьняў за перыяд з 1950 г. па 1985 г. зьнізілася з 

85% да 9%. Такая ж сітуацыя застаецца і ў наш час (“Сакавік”, №1, 2013). Так, 

сапраўды, былі беларускія пісьменьнікі і паэты, ганаровыя званьні і ўзнагароды, але 

яны былі дэкаратыўнымі па сутнасьці, бо не ўплывалі на сьвядомасьць беларускіх 

людзей у той меры, якая была б дастатковай для нацыянальнага будаўніцтва. 

Посьпехі “Песняроў” ў развіцьці беларускай песьні пад кіраўніцтвам У. Мулявіна, 

рускага чалавека з Чалябінска, але шчырага беларуса па сьвядомасьці, можна 

разглядаць як выключэньне ў гэты перыяд. 

Новы перыяд беларускага адраджэньня пачаўся зусім нечакана, як падарунак лёсу. 

Павалілася берлінская сьцяна, разваліўся Савецкі Саюз. Зноў жа, як і пасьля 

рэвалюцыі 1917 года, усе нацыянальныя рэспублікі, залежныя па сутнасьці ад Расіі, 

імгненна аб’явілі аб сваёй незалежнасьці і суверэнітэце. Не без дапамогі Беларускага 

Народнага Фронта на афіцыйных будынках у Беларусі з’явіліся нацыянальныя 

сімвалы – герб “Пагоня” і бел-чырвона-белы сьцяг. Але разгубленасьць Расіі 

доўжылася няшмат, толькі ў часы кіраваньня сп. Ельцына. Пачалі аднаўляцца 

розныя Саюзы, у якіх цэнтральную ролю іграе Расія. Як вынік, у гэтых саюзах 

аддаюць перавагу не толькі інтэграцыйным эканамічным працэсам, а, як сьлед 

http://sakavik.net/2013/03/10/%D0%BF%D1%91%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B9-2/
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гэтага, інтэграцыйным, палітычным працэсам. Падпяваньне Расійскай палітыцы на 

зьнешняй арэне дапаўняецца падтрымкай еўразійскай ідэялогіі як у дачыненьні да 

эканамічнай, так і да ідэялагічнай  “Еўразіі”. Еўразійская ідэялогіія  ў Беларусі 

паступова замяшчае панславянскую ідэялогію. Як вынік, у дзяржаўнай палітыцы 

няма месца для нацыянальнай ідэі і выразна бачыцца этнацыд беларусаў. З 

прыходам новага кіраўніка Беларусі пачаўся і працягваецца неспрыяльны перыяд 

для нацыянальнага будаўніцтва (сучасны стан рэалізацыі нацыянальнай ідэі 

патрабуе асобнага аналізу). 

Такім чынам, на працягу апошняга стагоддзя паслядоўна зьмяняліся спрыяльныя і 

неспрыяльныя перыяды для нацыянальнага будаўніцтва. Нягледзячы на тое, што 

пакуль што не даводзіцца спадзявацца на істотнае і магутнае развіцьцё 

нацыянальнай сьвядомасьці саміх беларусаў, наступны перыяд у развіцьці 

нацыянальнай ідэі будзе спрыяльным. Гэта абумоўлена гістарычным развіцьцём 

грамадства і ў значнай ступені адпавядае тэорыі  аб цыклічнасьці сацыякультурнага 

развіцця грамадства (Крукоўскі, 2013). 

Вырашальным у будучым перыядзе будзе баланс паміж зьнешнімі і ўнутранымі 

фактарамі, якія ўплываюць на будаўніцтва нацыі. У многім гэта будзе вызначана 

станоўчым прыкладам Украіны ў нацыянальным будаўніцтве. Магчыма, што 

адбудуцца зьмены расійскай палітыкі - з экспансіянісцкай на ўнутранае развіцьцё 

грамадства і задавальненьне патрэб шматлікіх народаў Расійскай Федэрацыі. У 

залежнасьці ад таго, якім будзе ціск Расіі, будзе мяняцца і тактыка сучаснага 

кіраўніцтва Беларусі – ад павяртаньня тварам да нацыянальнай ідэі да поўнай яе 

здрады.  
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Piotra Murzionak: NEXT PERIOD FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL 

IDEA IN BELARUS WILL BE FAVORABLE  

(abstract, magazine “CULTURE, NATION”, September 2014, issue 7,  pp.11-16) 

The analysis of the three mainly favorable and three unfavorable periods for nation-

building in Belarus during the last century was conducted. Next period in the development 

of the national idea will be favorable. This is due to the historical development of society 

and that conclusion is largely consistent with the Krukouski’ theory of cyclical social and 

cultural development. 

A balance between internal and external factors affecting the construction of the nation in 

that future period will be decisive. In many ways, it will be definitely directed by a positive 

example of Ukraine in nation-building. It is possible that there will be changes in Russian 

politics – from the expansionism to the internal development of society and to the needs of 

many peoples of the Russian Federation. The degree of Russia’ pressure will determine the 

tactics of the modern Belarusian leadership - from facing to the national idea to complete 

her infidelity. 
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Пётра Мурзёнак:  БЕЛАРУСЬ  -  НЕ ЕЎРАЗІЯ  

                                  або НАЦЫЯЛЬНАЯ  ІДЭЯ СЁНЬНЯ 

 

У гісторыі сучаснай Беларусі (1918-2014) былі тры кароткія, пераважна спрыяльныя 

перыяды для развіцьця нацыянальнай ідэі: пасьля Кастрычніцкай рэвалюцыі (1918-

1929), падчас другой сусьветнай вайны і непасрэдна пасьля развалу Савецкага Саюза 

(1991-1995). Для апантаных крытыкаў сьцверджаньня аб пераважна спрыяльным 

перыядзе для развіцьця нацыянальнай сьвядомасьці падчас 1941-1945 г.г. раю 

зьвярнуцца да фундаментальнай працы Ю.Туронка “Людзі СБМ. Беларусь падчас 

нямецкай акупацыі” (Смаленск, 2008). Агулам, спрыяльныя перыяды доўжыліся 21 

год з 96 гадоў усталяваньня сучаснай беларускай дзяржаўнасьці.  Не аспрэчваючы 

само развіцьцё грамадства за гэты час у галіне адукацыі, культуры, прамысловасьці, 

тэхналогій – тое, што ў асноўным назіраецца і ў іншых краінах як непазбежны 

паступовы працэсс развіцьця цывілізацыі, астатні час можна ў цэлым 

характарызаваць як неспрыяльны ў адносінах да будаўніцтва незалежнай беларускай 

нацыі.  

Як было адзначана раней, у краіне будуецца цывільная рускамоўная дзяржава 

(«Сакавік: КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ», 2013, №1, с. 4-11). У значнай ступені гэта йдзе ад 

ідэі фікс кіраўніка Беларусі зрабіць краіну прыкладам для значнай тэрыторыі СНГ ці 

Еўразіі і самаму стаць на чале новай структуры. На нядаўнім прыёме лідэраў 

кампартый Расіі і Украіны, Зюганава і Сіманенка, кіраўнік Беларусі заявіў: «Кто бы 

когда-нибудь мог подумать, что среди трех государств, славянских, самых близких и 

родных народов может возникнуть такая каша на юге нашего, не побоюсь этого 

слова, отечества» (мелася на ўвазе Україна, П.М.). 

Ідэя нацыянальнага будаўніцтва адціскаецца на край і замяняецца знаёмым савецкім 

суррагатам дружбы народаў, вядома ж пад «правільным», не шавіністычным 

кіраўніцтвам Расіі. Непавага і непрыязьнь да ўсяго нацыянальнага ў Беларусі 

зыходзіць як ад кіраўніцтва дзяржавы, так і фармуецца пад ціскам зьнешніх абставін 

(“скаардынаваная” палітыка з Расіяй, здача эканамічных пазіцый расійскаму 

капіталу, каласальны уціск расійскай культуры); усё гэта разам безумоўна вядзе да 

поўнай здрады нацыянальнай ідэе. Калі раней яна была ў заняпадзе, таму, што 

перавагу аддавалі развіцьцю панславянскай ідэі (Беларусь, Расія і Украіна), то цяпер 

ёсьць шэраг падстаў меркаваць, што пра нацыянальную ідэю калі і будуць 

успамінаць час ад часу, то толькі на карысьць ці ў кантэксьце рэалізацыі цяпер ужо 

еўразійскай ідэялогіі.   

http://chasopissakavik.files.wordpress.com/2013/03/d181d0b0d0bad0b0d0b2d196d0ba-d183d0b2d0b5d181d18c-d0bdd183d0bcd0b0d180-26-d181d0b0d0ba-2013.pdf
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-v-blizhajshee-vremja-planirujutsja-vstrechi-s-uchastiem-prezidentov-Belarusi-Rossii-Kazaxstana-i-vozmozhno-Ukrainy_i_677173.html
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Супрацьдзеяньне развіцьцю нацыянальна-дэмакратычных сіл пачаліся з 30-х гадоў 

мінулага стагоддзя ва ўсім СССР і з невялікімі перапынкамі працягваюцца на амаль 

той жа тэрыторыі, уключна з Беларусьсю, да гэтага часу. Як гэта здарылася? 

Савецкага Саюза ўжо даўно няма і з 1990 г. ў новых гістарычных умовах вырасла 

цэлае пакаленьне. 

Развал Саюза даў другі шанец на нараджэньне новых дзяржаў, шляхам 

пераўтварэньня з рэспублік, што ўваходзілі ў склад імперыі (першы шанец быў 

створаны Кастрычніцкай рэвалюцыяй). Частка пост-савецкіх рэспублік скарысталіся 

другой падараванай магчымасьцю, а частка з іх засталіся мёртванароджанымі, бо як і 

раней засталіся залежнымі ад “матушкі Расіі”. Крах камуністычнай ідэі не мог 

прывесьці да адначасовай зьмены сьветапогляду савецкіх людзей. Дамініруючая 

роля Расіі ў культуры (радыё, тэлебачаньне, эстрада) для былых расійскіх ускраін - 

неўсталяваўшыхся нацыянальных дзяржаў – засталася. Новых ідэй наўзамен 

савецкім адразу не ўзьнікла, яркіх лідэраў, за якімі б пашла асноўная масса 

насельніцтва, не з’явілася. Таму ў большасьці пост-савецкіх рэспублік (Беларусь, 

закаўказскія і сярэднеазіяцкія рэспублікі, Украіна) прыйшлі да ўлады былыя 

камсамольцы, ці засталіся старыя кадры, якія прапаведавалі савецкую ідэалогію, 

знаёмую шырокаму колу людзей. Больш таго, гэтыя новыя кіраўнікі наследавалі і 

аўтарытарна-бюракратычны стыль кіраваньня, які існаваў раней, калі вялікай 

краінай правіла адна партыя. 

У Беларусі адразу пасьля развала СССР з’явіліся арганізацыі, скіраваныя на 

вяртаньне расійскага уплыву і старых савецкіх часоў: газета “Славянскі набат”, 

Міжнародная Акадэмія Еўразіі, пры Кебічу сур’ёзна разглядалася пытаньне 

ўвядзеньня адзінага рубля з Расіяй, увядзеньня палажэньня ў Канстытуцыю аб 

рускай мове ў якасьці дзяржаўнай. Новы кіраўнік Беларусі хуценька гэта падхапіў і 

не маючы магчымасьці прама працаваць на аднаўленьне СССР, пачаў з 1994 г. 

разьвіваць панславянскую ідэю, спачатку ў выглядзе Саюза Беларусі і Расеі. Ну 

вядома ж, Ельцын станавіўся нямоглым і, відавочна, наш новы лідэр бачыў сябе на 

яго месцы. На эксурсію ў квітнеючую лукашэнкаўскую Беларусь, каб паказаць, што 

так цудоўна будзе хутка ва ўсім Саюзе, звазілі і звозяць да гэтага часу журналістаў з 

усёй Расіі, а сам кіраўнік Беларусі пабываў ува многіх чырвоных губернях Расіі. Але 

ў Крэмль прыйшлі да ўлады людзі з Лубянкі і гэты напрамак “нацыянальнага 

будаўніцтва праз далучэньне Расіі да Беларусі” хуценька прыкрылі, пакінуўшы да 

гэтага часу супярэчнасьці і горкі смак у вярхах абодвух саюзнікаў. 

Пра нацыянальную ідэю размовы не было, наадварот, пасьпешна былі праведзены 

рэферэндумы аб рускай мове, як другой дзяржаўнай,  і аб фактычным вяртаньні да 

старой беларускай сімволікі. Падручныя кіраўніка дзяржавы на вачах у людзей рвалі 
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даўнейшую гісторыю Беларусі – бел-чырвона-белы сьцяг. Бел-чырвона-белыя сьцягі 

ў Беларусі даўно забаронены, а расійскія сьяжкі раздаюцца ў многіх гарадах 

Беларусі, а ў Брэсьце дык нават вывесілі расійскі сьцяг на будынку крамы.  Трэба 

адзначыць, што прарасійскіх арганізацый у Беларусі зараз налічваеццв на парадак 

больш чым 20 год назад (Лялькоў, 2014). Натуральна, гэтыя дзеі ніяк не 

ўкладываюцца ў падтрымку нацыянальнага.  

Больш таго, нельга адмаўляць наяўнасьці этнацыда беларусаў, праводзімага 

дзяржаўнымі структурамі. Калі мы адзначаем подзьвіг абаронцаў Брэсцкай 

крэпасьці, то не ў меншай ступені павінны адзначаць Аршанскую бітву, Слуцкае 

паўстаньне і іншыя памятныя падзеі, зьвязаныя з абаронай не абязлічанай вялікай 

айчыны, а сваёй айчыны - Беларусі. Элементы нацыянальнага яшчэ праглядаюцца на 

некаторых фестывалях (да прыкладу, “Іграй, гармонік і цымбалы” ў Паставах), але 

на іншых яны размазываюцца да такой ступені, што не маюць адпаведнага блеску і 

іх увогуле можна і не заўважыць (“Славянскі базар”, Віцебск). Сьвежых прыкладаў 

этнацыду шмат: звальненьне з працы нацыянальных беларускіх лідэраў (Чарнікевіч, 

Астроўскі), забарона праводзіць Купалльле сёлета ў Мінску і Барысаве (відаць, гэта 

занадта нацыянальнае сьвята), забарона нават хадзіць па вуліцы на Купальле ў 

нацыянальных строях?!  У той жа час сумеснае святкаваньне Купальля 

прадстаўнікамі з Беларусі, Расіі і Украіны з удзелам кіраўніка дзяржавы ў 

Александрыі (Магілёўская вобласьць) шырока падавалася ў прэсе – бо гэта ж як бы 

“па-нашаму”, па-савецку, інтэрнацыянальна. Хаця незразумела хто там быў з 

Украіны, якая знаходзіцца ў стане вайны, распаленай і падтрымліваемай Расіяй. 

Яшчэ прыклады?  Збудавалі лінію Сталіна, пусьцілі расійскія войскі і парады на 

тэрыторыю, увайшлі ў ваенныя, палітычныя і эканамічныя блокі (АДКБ, МС, ЕЭС), 

створаныя ў рамках былога СССР і дзе безумоўным лідэрам з’яўляецца Расія.  Калі 

глянуць на ваенную агрэсію Расіі да Украіны, то любому чалавеку становіцца ясна ў 

якім месцы апынулася Беларусь. Публічныя заявы аб тым, што патрэбна разьвіваць 

нацыянальную ідэю і нацыю робяцца хутчэй з перапуду, які выкліканы 

магчымасьцю паўтарэньня украінскага сцэнара для Беларусі і прыкрым 

шкадаваньнем страты ганаровага месца – кіраўніка дзяржавы памяркоўнага 

беларускага народа. 

Варта пачытаць, што прапануе шавініст Дугін, каб зразумець, што нясе еўразійская 

ідэялогіі для Беларусі, Украіны, і для ўсёй Еўропы. У інтэрв’ю агенцтву Anna-News 

ад 6 мая 2014 г. ён заявіў, што “ … украінцаў трэба забіваць, забіваць і забіваць. 

Больш ніякіх размоў не павінна быць. Гэта я вам як прафесар кажу”. Дугін зараз 

узначальвае Міжнародны Еўразійскі рух (2004), галоўнай мэтай якога з’яўляецца 

падтрымка палітыкі Пуціна ў стварэньні еўразійскай суперджзяржавы, якая, вядома 

http://sakavik.net/2014/05/11/%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%9E-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%86/
http://nn.by/?c=ar&i=116603
http://www.peoples.ru/state/statesmen/alexander_dugan/
http://blog.fontanka.ru/posts/160498/


                                     №7, верасень 2014                     ISSN  2291-4757 

20 

 

ж, будзе ажыцьцяўляцца праз  “інтэграцыю”  Расіі з пост-савецкімі краінамі. Цяжка 

зразумець у нашы дні, як гэтыя фашысцкія выказваньні могуць спалучацца з ідэямі 

неоеўразізма, якія ён прапаведуе. Але яны добра спалучаюцца з ідэямі класічных 

еўразістаў (Трубецкой, Карсавин, Савицкий, Вернадский, Якобсон, Шувчинский), 

якія бачылі ў пачатку 20 ст. заняпад Еўропы і падпарадкаваньне яе Расіі («Сакавік: 

КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ», 2013, №2, с. 30-36). 

Вайна паміж Расіяй і Украінай з'яўляецца яркім прыкладам практычнай рэалізацыі 

еўразійскай ідэі. Без заваёвы Украіны Нова-Еўразія не будзе ўяўляць сабой моцны 

новы полюс у “шматпалярным свеце”. Беларусь па многіх прыкметах ўжо трапіла 

пад істотны ўплыў Расеі, з абдымкаў якой будзе цяжка вырвацца. Аднак шанец 

вырвацца ёсць, бо ён абумоўлены доўгім гістарычным развіцьцём Беларусі і 

Украіны.  

Гістарычна, этнічна і ментальна беларускі і ўкраінскі народы ніяк не належаць да 

Еўразіі. Беларусь разам з Украінай фармуюць ўсходнеславянскую беларуска-

ўкраінскую цывілізацыю, якая істотным чынам адрозніваецца ад еўразійскай 

(расійскай) цывілізацыі («Сакавік: КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ», 2013, №2;  “Сакавік: 

КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ”, 2013, №3, с.40-61; Табліца). Гэта адрозненьне паміж 

цывілізацыямі прыкметна і па рэальнай прапорцыі славян у Беларусі, Расіі і Украіне 

( Сакавік: КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ”, 2014, №6, с.7-24). 

Неоеўразійская ідэалогія  нясе небясьпеку не толькі для усходнеславянскай  

беларуска-украінскай цывілізацыі,  а і для ўсёй Еўропы. Нягледзячы на рознасьць 

паміж цывілізацыямі, Беларусь і Украіна маглі бы  і павінны былі бы супрацоўнічаць 

з суседняй Расіяй, калі б яна не хацела прыбраць гэтыя краіны пад сябе. Відавочна, 

што ў ідэалогіі неоеўразізма няма месца для дзяржаўнасьці ці нацыянальнага 

будаўніцтва Беларусі і Украіны. Зараз ідзе прамая ваенная агрэсія Расіі ў адносінах 

да Украіны і практычная рэалізацыя ідэй еўразізма. 

Аднак, ідэялагічны напор і ваенная агрэсія Расіі супраць Украіны вымушаюць цяпер 

нават афіцыйную беларускую навуку сарамліва адстойваць нацыянальную 

самабытнасьць беларусаў і украінцаў. Аднак, якім чынам гэта адбываецца. 

“Крышталізацыя” нацыянальнай ідэі, афіцыйна прапісаная ў асноўных напрамках 

развіцьця Беларусі, ніяк не працуе.  Як нядаўна заявіў кіраўнік дзяржавы, яму 

падавалі пару дзесяткаў праектаў нацыянальнай ідэі, і ні адзін яму не падышоў. Г.зн. 

у гэтай галіне грамадскай думкі існуе абсалютны тэарэычны правал, які час ад часу 

запаўняецца тактычнымі, часовымі праектамі, вынікаючымі не з патрэб нацыі, а пад 

ціскам звонку.  

 

http://chasopissakavik.files.wordpress.com/2013/02/d187d0b0d181d0bed0bfd196d181-d181d0b0d0bad0b0d0b2d196d0ba-e284962-d187d18dd180d0b2d0b5d0bdd18c-2013.pdf
http://chasopissakavik.files.wordpress.com/2013/02/d187d0b0d181d0bed0bfd196d181-d181d0b0d0bad0b0d0b2d196d0ba-e284962-d187d18dd180d0b2d0b5d0bdd18c-2013.pdf
http://chasopissakavik.files.wordpress.com/2013/02/d187d0b0d181d0bed0bfd196d181-d181d0b0d0bad0b0d0b2d196d0ba-e284962-d187d18dd180d0b2d0b5d0bdd18c-2013.pdf
http://sakavik.net/2013/09/26/pdf-file-%D1%82%D1%80%D1%8D%D1%86%D1%8F%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA-%D0%B2%D0%B5/
http://sakavik.net/2013/09/26/pdf-file-%D1%82%D1%80%D1%8D%D1%86%D1%8F%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA-%D0%B2%D0%B5/
https://chasopissakavik.files.wordpress.com/2013/02/d181d0b0d0bad0b0d0b2d196d0ba-6-2014-doc.pdf
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Табліца. Параўнаньне ўсходнеславянскай і еўразійскай цывілізацый 

 

 Усходнеславянская 

цывілізацыя 

Еўразійская 

цывілізацыя 

Працягласьць 

існаваньня 

больш васьмі стагоддзяў менш пяці стагоддзяў 

Мова беларуская і украінская 

(84% агульнай лексікі) 

руская 

Тэрыторыя 

расьсяленьня 

істотна не змянялася павялічылася ў дзесяткі 

разоў 

Ассіміляцыя 

ўсходніх славян 

з балтамі, з сарматамі з фіна-угорскімі народамі 

(першая хваля) і 

цюркскімі народамі 

(другая хваля) 

Суадносіны славян 

да прадстаўнікоў 

іншых этнічных 

груп* 

для Беларусі – 30:1 

(96.8%:3.2%); 

для Украіны – 24:1 

(96%:4%) 

для Расіі – 4.8:1 

(82.7%:17.3%); 

Суадносіны 

вернікаў-хрысьціян 

да вернікаў-

мусульман** 

для Беларусі – 90:1 (а); 

для Беларусі – 180:1(б); 

для Украіны – 27:1 

для Расіі – 7:1 

Прыметы заходняй 

цывілізацыі  

+ 

 

- 

*Разьлікі зроблены на падставе вынікаў перапісу насельніцтва: Беларусь (2009), Расія (2010), 

Украіна (2001).      **Разьлікі зроблены на падставе наступнай інфармацыі: для Беларусі – (а) 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. International Religious Freedom Report 2010. 

Belarus. U.S. Department of State; (б) Республика Беларусь в зеркале социологии. Сборник 

материалов социологических исследований за 2011 год. — Минск: Бизнесофсет, 2012б с. 44. 

— ISBN 978-985-6939-42-9; для Украіны – “РЕЛІГІЯ І ВЛАДА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН”. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: 

“Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку” (2010). 

 http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf; для Расіі – Атлас религий и 

национальностей России (2012). Данные социологического исследования: 

 http://ru.wikipedia.org/wiki; исследовательская служба «Среда», www.sreda.org 

 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010/148914.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010/148914.htm
http://iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf
http://iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf
http://iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf
http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://sreda.org/
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У размове пра нацыянальную ідэю (“А хто там ідзе?!” Марзалюк, СБ, 21 чэрвеня 

2014 г.) відавочны шэраг супярэчнасьцяў, якія вынікаюць са спробы аўтара 

сумясьціць традыцыйныя штампы расійскай і савецкай гістарыяграфіі аб 

трыадзінстве трох славянскіх народаў (да прыкладу, паўтараючы пра Кіева-

Пячорскую лаўру, як агульную усходнеславянскую сьвятасьць, сьвятасьць для 

беларусаў, рускіх і украінцаў) і вайной, якая ідзе сёньня паміж Расіяй і Украінай.  Не 

маючы сіл прама зьвінаціць расійскую шавіністычную публіку ў агрэсіі, аўтар 

далікатна крытыкуе “некаторую” частку расійскай эліты за тое, што яна ў прынцыпе 

адкідае ідэю дзяржаўнасьці для беларусаў і украінцаў.  

Нават прыбліжаны да вярхоў  сп. Г. Іоффе (Grigory Ioffe), які яшчэ нядаўна пісаў, 

што беларусы ня маюць выразнай нацыянальнай ідэнтычнасьці (і фактычна 

адмаўляючы перспектыву нацыянальнага будаўніцтва), у нядаўнім каментары пад 

ціскам фактаў адзначыў, што расійскі экспансіянізм, з’яўляецца адным са 

спрыяльных фактараў у нацыянальным будаўніцтве ў Беларусі і на Украіне - як 

вынік супрацьдзеяньня на ціск Расіі:  “If, indeed, every action begets a counteraction, 

then Russia’s expansionism is the major factor of nation-building in Russia’s western 

neighbors. This is definitely true as far as Ukraine is concerned, and it appears to be 

increasingly true in seemingly conflict-free Belarus as well. Publication: Eurasia Daily 

Monitor (Volume: 11 Issue: 116 June 26, 2014)”.  

Якім жа бачыць сп. Марзалюк будучыню краіны? Заяўляючы, што Беларусь сёньня 

гэта цытадэль еўрапейскай культуры і маралі, робяцца высновы аб тым, што 

Беларусь чамусьці павінна стаць “центром социокультурной и экономической 

«сборки» Евразии». Чаму Еўразіі? Беларусь жа еўрапейская краіна, а не еўразійская 

– якімі ёсьць Расія і Казахстан; відаць аўтар мае на ўвазе пад Еўразіяй, Еўразійскі 

Эканамічны Саюз. Але далей аўтар зноў супярэчыць сам сабе «… мы должны 

постулировать свою национальную сверхзадачу — создать в своей стране на основе 

собственной традиции органический, здоровый синтез европейского востока и 

запада»: па-першае, трэба падкрэсьліць у цытаце словы «европейского востока», але 

ж не еўразійскага. Невядома таксама, які сэнс укладвае аўтар у слова 

«нацыянальную», у артыкуле амаль не гаворыцца пра гэта. 

Затое многа гаворыцца пра саюзы ў канцэпцыі «інтэграцыі інтэграцый»?!: «Мы 

должны совместно с соседями создать свою крепость, свою экономическую, 

культурную и политическую цитадель». Гэта палажэньне вельмі сугучна з размытай 

і незразумелай канцэпцыяй «Северо-континентальной Империи» (проект 

«Цитадель», команда - А. Дермонт, А. Синкевич, А. Шпаковский, Е. Чурилов). Гэта 

канцэпцыя, за выключэньнем некаторых экстравагантных ідэй, напрыклад, ідэі 

http://www.sb.by/post/165992/
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=42551&tx_ttnews%5bbackPid%5d=7#.U67jw0CKyJs
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«сверхпланетарной экспансии», у значнай ступені паўтарае тэзісы еўразійскай 

тэорыі («открытая на Запад, Восток, Юг; ось Париж - Берлин - Москва - Москва»). 

Як гэта будзе спалучацца з прыкладнай Беларусьсю ў якасьці «цэнтра зборкі 

Еўразіі» не тлумачыцца. Нацыянальнае зноў жа бачыцца як дэкларатыўная шыльда 

адноўленага Саюза, хаця і ў значна ўсечаным выглядзе. 

11 ліпеня 2014 г. на канферэнцыі у Мінску «Евразийский союз: проблемы 

становления и перспективы развития» сп. Л. Крыштаповіч заявіў, што  «...рэальная 

незалежнасць, суверэнітэт можа адбыцца, рэалізавацца ў рамках саюзнасці, у 

дадзеным выпадку мы гаворым пра Еўразійскі саюз" (Крыштаповіч).   Не дзіўна, 

што ў прамовах гэтага аўтара «заходнеруса», змагара з беларускай мовай і 

нацыяналізмам і прыхільнікам адзінства «трыадзінага рускага народа» (З. Панкавец, 

http://nn.by/?c=ar&i=131947), гучаць выказваньні, якія поўнасьцю адкідаюць 

даўнейшую гісторыю Беларусі, напрыклад, «Радзівілы, Сапегі, Агінскія не маюць 

нічога супольнага з беларускай ментальнасцю». Адмоўныя адносіны да беларускага, 

нацыянальнага праглядаюцца ўжо ў назвах кніг гэтага аўтара, да прыкладу: 

“Беларусь и Россия: историософское и цивилизационное единство”, «Беларусь як 

руская святыня». Можна было б пагадзіцца з назвай апошняй кнігі толькі ў тым 

выпадку калі аўтар мае на ўвазе тое, што сучаснай Украіне і часткова Беларусі 

належыць спадчына Кіеўскай Русі. Калі ж гэта адносіцца да Беларусі як да часткі 

«русского мира», за які Расія разьвязавала вайну з Украінай – то гэта прыняць ніяк 

нельга.  

Сьвядомаму абгрунтаваньню нават не панславянскай, а еўразійскай ідэі замест 

нацыянальнай ідэі ў Беларусі спрыяюць і дзеяньні некаторых партый. У адрозненьне 

ад праграмаў КХП, партыі БНФ, БСДП (Грамада), дзе ёсьць выразныя палажэньні 

адносна развіцьця нацыі і нацыянальнай ідэі, такія палажэньні  адсутнічаюць у 

праграмах найбольш шматлікіх партый Беларусі (ліберальна-дэмакратычнай партыі 

Беларусі, ЛДПБ, каля 45 тыс. сяброў; Аб’яднанай грамадзянскай партыі, АГП, каля 4 

тыс. сяброў). Праграма ЛДПБ, па-першае, прадстаўлена толькі на рускай мове; па-

другое, адносна нацыі упамінаецца толькі тое, што “ЛДП - партия патриотов, но не 

национал-популистов”. Словы «национал-популистов” ужываюцца яшчэ раз у 

праграме ў адмоўным сэнсе. Амаль тое ж самае ў праграме АГП: таксама 

прастаўлена толькі на рускай мове і ні слова пра нацыянальнае будаўніцтва (у 

традыцыях праграмы камуністычнай партыі маецца толькі наступнае палажэньне аб 

культуры “Сохранение собственной культурной идентичности в полиэтнической 

Европе требует от государства особых усилий по развитию белорусской 

национальной культуры, в том числе по расширению сферы применения 

белорусского языка»). 11 ліпеня 2014 г. на упамянутай вышэй канферэнцыі у Мінску 

http://euroradio.fm/kryshtapovich-realnaya-nezalezhnasc-mozha-byc-tolki-u-euraziyskim-sayuze
http://nn.by/?c=ar&i=131947
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намесьнік старшыні Ліберальна-дэмакратычнай Беларусі (ЛДПБ) Алег Гайдукевіч 

зрабіў заяву ва ўнісон са сп. Крыштаповічам, што  «Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС) не несет никакого ущерба суверенитету Беларуси», робячы ў той жа 

час рэверанс да публікі аб тым, што «... естественно, 99% белорусского населения 

никогда не поддержат сдачу суверенитета — это святое».  

 

Такім чынам, можна назваць ніякімі адносіны да нацыянальнай ідэі і яе развіцьця з 

боку афіцыйных улад, праўладных вучоных і дэнацыянальных партый.  Яны ў 

аднолькавай ступені абслугоўваюць ці гатовы падтрымаць еўразійскую ідэю і 

Еўразійскі Эканамічны Саюз, адштурхваючыся з тактычных меркаваньняў ад 

эканамічнай мэтазгоднасьці ўдзелу ў гэтым праекце. Але не трэба забываць, што за 

эканамічнымі кулісамі ЕЭС сядзіць на троне еўразійская ідэя, якая не бачыць і не 

разумее, што існуюць беларуская і ўкраінская нацыі. 

83.7%  грамадзян Беларусі яшчэ вызначаюць сябе беларусамі. Але ці дастакова гэта 

будзе каб утрымаць самаідэнтыфікацыю на такім узроўні на працягу доўгага часу? 

На сёньня нацыянальная ідэя знаходзіцца па-за увагай дзяржаўных структур ва угоду 

перавагам, якія атрымлімвае краіна ад пастаянных тактычных захадаў. Новыя мадэлі 

існаваньня Беларусі (“Цытадэль”, “цэнтр зборкі Еўразіі”) збіваюцца ў бок еўразізма і 

фактычна супадаюць з аднаўленьнем еўразійскай ідэі, якая становіцца пануючай 

ідэялогіяй Расіі. Ідэальным было б падключэньне дзржавы да развіцьця 

нацыянальнай ідэі на грунце прынцыпаў, распрацаваных нацыянальнай элітай. 

Пытаньне толькі ў тым калі гэта адбудзецца. Адно пакаленьне ўжо страчана. Калі 

згубім яшчэ адно, то казаць аб будаўніцтве вартаснай нацыянальнай дзяржавы будзе 

яшчэ складаней.  

Відавочна, што роля нацый у жыцьці грамадзян розных краін расьце, нягледзячы на 

крытыку і заявы аб тым, што будаўніцтва нацый у пост-мадэрны перыяд немагчыма. 

Але якой будзе роль нацый у жыцьці грамадства праз 30, 50 ці 100 гадоў? Ці будзе 

яна ўзрастаць ці зьмяншацца пад уплывам працэсаў глабалізацыі ці рэгіёналізацыі? 

Адказ на гэта павінны даць аб’ектыўныя навуковыя дасьледаваньні, не 

заангажаваныя кан’юнктурнымі патрабаваньнямі тактычных “перамог”, і якія не 

зыходзяць з геапалітычных інтарэсаў вялікіх дзяржаў. Без такой аб’ектыўнай ацэнкі 

далейшага развіцьця краіны, якое зараз дыктуецца толькі тактычнымі праграмамі, 

непазбежна стратэгічная здрада нацыянальнай ідэе. 
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Высновы 

1. Беларусь і Україна – непадзельныя часткі усходнеславянскай цывілізацыі – 

гістарычна, этнічна і ментальна істотна адрозніваецца ад еўразійскай (расійскай) 

цывілізацыі. 

2. Імкненьне Расіі уцягнуць Беларусь і Украіну у Еўразійскі Эканамічны Саюз 

непазбежна прывядзе да існаваньня беларусаў і украінцаў у рамках еўразійскай 

ідэялогіі, якая не прадугледжвае стварэньне для іх нацыянальных дзяржаў. 

3. Пераключэнне дзяржавы, праўладных навукоўцаў і палітычных дзеячаў з 

падтрымкі панславянскай ідэалогіі на еўразійскую ідэалогію абумоўлена 

часовымі кан'юнктурнымі меркаваньнямі эканамічнай мэтазгоднасьці, якое вядзе 

да забыцьця нацыянальнай ідэі і да адтэрмінаванай перспектывы будаўніцтва 

нацыянальнай беларускай дзяржавы. 

 

4. Вынік вайны паміж Расіяй і Украіны, нашага партнёра па ўсходнеславянскай 

цывілізацыі, будзе ключавым момантам у вызначэньні будучыні як Украіны, так і 

Беларусі. 

 

 

Piotra Murzionak: BELARUS DOESN’T BELONG TO EURASIA or NATIONAL 

IDEA TODAY  

 (abstract, magazine “ CULTURE, NATION”, September 2014, issue 7, pp.17-25) 

Belarus and Ukraine as inseparable parts of the East Slavic civilization historically, 

ethnically and mentally differ significantly from the Eurasian (Russian) civilization.  

Commitment of Russia to draw Belarus and Ukraine into the Eurasian Economic Union 

will inevitably lead to the existence of Belarusians and Ukrainians in the framework of the 

eurasian ideology that does not assume the creation of their nation-states. Switching of the 

state, pro-government researchers and politicians from the support of pan-slavic ideology 

onto the eurasian ideology due to the temporary considerations of economic expediency 

leads to the forgetfulness of the national idea and to delayed prospects of national state 

building. The results of the war between Russia and Ukraine, our partner in the East Slavic 

civilization, will be a key factor determining the future of both Ukraine and Belarus. 
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Тадэуш Стружэцкі: ВЯРТАННЕ  НА  РАДЗІМУ 

 

Першага чэрвеня ў Камаях, Паставах і польскім Кракаве адбыліся ўрачыстасці з 

нагоды 50-й гадавіны з дня смерці знакамітага выхадца з Камаяў  Браніслава 

Руткоўскага (1898–1964) – выдатнага арганіста, польскага музыказнаўцы, 

кампазітара і публіцыста, педагога і грамадскага дзеяча. 

 

 

Б. Руткоўскі (1898-1964) 

У канцы жніўня мінулага года  ў час знаходжання ў Польшчы пашчасціла пабываць 

на адным з канцэртаў 67-га міжнароднага фестывалю арганнай музыкі ў Гданьску-

Аліве. Ехалі з сям’ёй туды спецыяльна, бо ведалі, што заснавальнікам гэтага, як і 

многіх іншых арганных фестываляў у Польшчы быў менавіта Браніслаў Руткоўскі. 

Пад яго кіраўніцтвам быў таксама распрацаваны план будаўніцтва і рэканструкцыі 

ўнікальнага аргана ў Аліве, а таксама ў іншых польскіх гарадах. Як жа было 

прыемна адчуваць, што ўсё гэта было здейснена маім земляком, выхадцам з Камаяў. 

У касцёле Святога Яна Хрысціцеля ў Камаях Браніслаў Руткоўскі пачынаў сваю 

будучую творчую карьеру у якасці памочніка арганіста, пазней ужо сам іграў на 

аргане ў Кабыльніцкім касцёле (цяпер пасёлак Нарач). Далейшы жыццёвы і творчы 

яго лёс быў звязаны з Польшчай. 

Браніслаў Руткоўскі лічыцца стваральнікам пасляваеннай Кракаўскай арганнай 

школы, якая стала фундаментам не толькі польскай арганістыкі, але і 
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распаўсюдзілася на іншыя краіны Усходняй Еўропы. Марыян Валэк-Валеўкі, польскі 

музыказнаўца і кампазітар, называе Руткоўскага “польскім Альбертам Швейцерам”. 

Грунтоўную адукацыю Б.Руткоўскі набываў у Санкт-Пецярбургскай і Варшаўскай 

кансерваторыях, вывучаў паланістыку ў Віленскім універсітэце. Быў таксама 

стыпендыятам Schola Cantorum у Парыжы, дзе вучыўся ў сусветна вядомага 

арганіста сабора Нотр-Дом Луі Вернэ. Сваю педагагічную дзейнасць пачаў у 

Варшаўскай кансерваторыі ў міжваенны перыяд, адначасова служыў таксама 

арганістам у Архікатэдры Св. Яна Хрысціцеля ў Варшаве. Ён актыўна супрацоўнічаў 

з Польскім радыё, рыхтуючы  шматлікія папулярызатарскія музычныя праграмы. 

Быў ініцыятарам стварэння Таварыства старажытнай музыкі і з’яўляўся яго 

старшынёй. Заснаваў таксама Музычнае вакацыйнае кола Ліцэй Кшэменецкага, а 

таксама Выдавецкае таварыства польскай музыкі. Пасля вайны застаўся ў Кракаве, 

дзе з 1946 года выкладаў на кафедры арганаў у Дзяржаўнай вышэйшай музычнай 

школе (цяпер Кракаўская акадэмія музыкі). Цікава нагадаць, што апякункай гэтай 

музычнай установы была княгіня Марцаліна Чартарыйская (1817 – 1894), якая 

калісці ў Парыжы брала ўрокі ў Фрыдэрыка Шапэна. У перыяд з 1955 па 1964 гг. 

быў рэктарам гэтай навучальнай установы. У 1957 г. заснаваў кафедру арганаў і 

клавесіна ў Кракаве, якая каардынавала працу ўсіх арганных класаў іншых 

вышэйшых навучальных устаноў Польшчы. Руткоўскі таксама працаваў у якасці 

журналіста і галоўнага рэдактара часопіса “Рух музычны”. Мечыслаў Тамашэўскі, 

выбітны польскі музыказнаўца, успамінае Руткоўскага, які “рэалізаваўся як рэктар – 

у спраўнай працы, як педагог - у фарміраванні творчай індывідуальнасці вялікай 

колькасці выбітных арганістаў французскай арыентацыі”. Вельмі сімвалічна, што 

свой жыццёвы шлях Б. Руткоўскі і закончыў у храме – памёр у касцёле Св. Томаса ў 

Лейпцыгу, падчас працы ў журы Бахаўскага конкурсу. 

У час наведвання Камаяў у пачатку сёлетняга года  разам з дырэктарам Польскага 

інстытута ў Мінску У.Дарашэўскай і вядомым польскім арганістам, прафесарам 

Кракаўскай акадэміі музыкі Марэкам Стэфаньскім і ўзнікла ідэя рэалізаваць сумесны 

праект, прысвечаны Б.Руткоўскаму, якую актыўна падтрымалі ксёндз-пробашч 

Камайскага касцёла Яцэк Гутман і намеснік старшыні Пастаўскага райвыканкама 

Ю.М.Кісялёў. 

Ушанаваць памяць  Браніслава Руткоўскага ў Касцёле Святога Яна Хрысціцеля 

сабраліся мясцовыя жыхары з усёй акругі, а таксама шматлікія госці. Сярод іх – 

біскуп Віцебскай дыяцэзіі Алег Буткевіч, дырэктар Польскага інстытута Уршуля 

Дарашэўска, прафесар Марэк Стэфаньскі, Генеральны пракурор Беларусі Аляксандр 

Канюк, пляменніца Б.Руткоўскага Яніна Сівіцкая, кіраўніцтва Пастаўскага раёна і 

іншыя. 
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Пасля ўрачыстай імшы адбыўся вялікі канцэрт арганнай музыкі ў выдатным 

выкананні Марэка Стэфаньскага, у час якога прагучалі і многія творы, якія любіў і 

часта выконваў Браніслаў Руткоўскі. Тут у Камайскім касцёле і на аргане, на якім 

іграў наш славуты зямляк, яны гучалі надзвычай узвышана, а слухачы з удзячнасцю  

і слязамі на вачах яе  ўспрымалі. Пасля канцэрта адбыўся своеасаблівы тэлемост, у 

час якога кіраўнік кафедры арганаў Акадэміі музыкі ў Кракаве Міраслава Семянюк-

Подраза расказала пра той уклад, які наш зямляк унёс у развіццё польскай арганнай 

музыкі і ўрачыстасці ў Кракаве, прысвечаныя Б.Руткоўскаму. Завяршыліся 

ўрачыстасці ў Камаях адкрыццём шыльды ў прылеглым да касцёла скверы, які будзе 

насіць імя знакамітага земляка, наведваннем і ўскладаннем кветак на магілы бацькоў 

і родных Б.Руткоўскага. У планах таксама  і адкрыццё ў скверы  памятнага знака 

славутаму земляку. 

Арганны канцэрт у выкананні прафесара М.Стэфаньскага адбыўся таксама ў Касцёле 

Св. Антонія Падуанскага ў Паставах. Вядучая канцэртаў дацэнт Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі музыкі, музыказнаўца Белдзяржфілармоніі Вольга Савіцкая 

выдатна прадставіла і арганіста, і творы ў яго выкананні. 

У час мерапрыемстваў дасягнута дамоўленасць аб правядзенні ў касцёлах 

Пастаўскага раёна ў кастрычніку гэтага года другога фестываля “Гучаць старадаўнія 

арганы Пастаўшчыны” і наданні яму імя Браніслава Руткоўскага. Гэта будзе 

выдатнай данінай ўдзячнасці і памяці аб слынным земляку.  

                                                                         Тадэуш Стружэцкі, каардынатар праекта  
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Tadeusz Struzhetsky: BACK TO HOMELAND  

(abstract, magazine “CULTURE, NATION”, September 2014, issue 7, pp. 26-29) 

The celebrations on the occasion of 50th anniversary after death of the outstanding 

organist, Polish musician, composer, journalist, and teacher Bronislaw Rutkowski (1898-

1964)   held this summer in Kamai and Pastavy, Belarus, and in Krakow, Poland. B. 

Rutkowski, originated from Kamai, began here his creative career as assistant organist in 

the Church of St. John the Baptist. Later he already played the organ in church Kabylniki 

(now the village Narach). Further his life and career was connected with Poland. B. 

Rutkowski is the creator of the post-war Krakow organ school, which became the 

foundation for not only the Polish organ musics, but also spread to other countries in 

Eastern Europe.  

To commemorate B. Rutkowski in the Church of St. John the Baptist met locals from the 

neighborhood, as well as numerous guests. After a solemn mass the concert of organ music 

was performed by Marek Stefansky. The special sign devoted to B. Rutkowski was opened 

in the park adjacent to the temple. The participants of the event layed flowers at the graves 

of B. Rutkowski’ parents and relatives. 
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Джозеф Кэмпбелл: Серия лекций «ЧЕЛОВЕК И МИФ» (перевод Олега Буевича) 

 

 

 
 

 

Предисловие Олега Буевича  

 

Джозеф Кэмпбелл (1904-1987) – ведущий американский мифолог ХХ века, 

выдающийся учёный, оратор и необыкновенно интересный человек.   

Случайно услышав аудиозапись одной из лекций мистера Кэмпбелла, в которой он 

сравнивал религии Востока и Запада, я был с первых же слов очарован его 

неторопливой, изящной, доброй и в то же время глубоко юмористичной манерой 

рассказывать о самых интересных вещах.  Поискав по Интернету и не найдя 

перевода данной лекции на русский язык, я решил попытаться перевести её сам – 

просто так, для собственного удовольствия. Приятного вам чтения.   

 

 

ЧТО ТАКОЕ МИФ      (из Диска 1)         

 

Идеальное определение мифологии: мифология – это религия других людей.   

 

Определение религии не намного труднее: религия – это неправильно понятая 

мифология.   

 

Непонимание обычно состоит в том, что мифологические символы 

интерпретируются как исторические факты.  Данная проблема особенно остро стоит 

у нас на Западе, где вера в исторический характер библейских событий легла в 

основу церковного вероучения. Изучив основные мифологические мотивы великих 
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мировых религий, а также мотивы более примитивных религий, я пришёл к выводу, 

что то, на что указывают основные мифологические символы, -такие как непорочное 

зачатие, например, - ни в коем случае не могло быть связано с реальными 

историческим событиями. 

 

В христианской традиции существует серьёзная проблема, состоящая в разделении 

значения понятия «Христос» и понятия «Иисус».  «Иисус»  - это ссылка на некую 

историческую личность, тогда как «Христос» - это ссылка на вечный принцип Сына 

Божьего, Вторую Часть Святой Троицы, ныне и во веки веков, не имеющую 

никакого отношения к «историческим событиям». Историческая личность Иисус 

является (или являлась) воплощением на Земле Второй Части Святой Троицы.  

Основное, что отличает западную традицию от, допустим, традиции индуизма или 

буддизма – это утверждение уникальности Божественного воплощения Иисуса; на 

это в нашей традиции сделано особенное ударение.  Но сущность религии всё-таки 

состоит не в уникальности Иисуса Христа, а в том, какое сообщение это несёт 

нашему духу.   

 

Замечательная цитата немецкого мистика Анжелуса Алисиуса звучит так: «О, весть 

твоя к Марии, Гавриил, пропадёт втуне – принеси, о Гавриил, такую же и мне!»; а 

великий мистик  Экхарт говорит: «Гораздо важнее, чтобы Христос родился в 

непорочной душе, чем то, чтобы он родился в Вифлееме».   

 

Проблема современного человека 

 

В этом вся суть!  Многие символы нашей религии, догматически утверждаемые как 

исторические события, сегодня очень трудно интерпретировать как таковые.  

Например, непорочное зачатие или вознесение на небеса: где они, небеса?!  Наша 

современная космология не позволяет нам рассуждать о небесах, а тех, кто 

занимается подобными рассуждениями, мало кто воспринимает всерьёз!   

 

В результате столкновения между наукой, которая неоспоримо вошла в нашу жизнь, 

давая нам всё, чем мы живём, физически по крайней мере, столкновения между 

наукой и объектами веры, многие люди утеряли объекты, символические формы 

веры.   

 

Люди отказались от них из-за неправдоподобия, а жаль!  Из-за того, что изначальная 

правда носит не исторический, а духовный характер, неубедительность 

исторических ссылок не должна лишать нас символов веры.  Символы укоренены в 

психике; они говорят духовному о духовном; они являются средством сообщения 
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между глубинными слоями нашей духовной жизни и относительно тонким слоем 

сознания, с помощью которого мы и управляем нашей повседневной жизнью.  Когда 

символы веры утеряны, то утеряно средство сообщения между глубинными и 

поверхностными слоями нашей жизни.  

 

У нас нет переговорного устройства; мы разделены; мы шизофреничны.  Мы живём 

в мире головы; мир сердца очень далеко.  Когда люди раскалываются, погружаясь в 

реальность неосознанного, мы говорим о шизофрении, потому что этих людей никто 

не научил плавать в реальности неосознанного; им страшно. 

 

Есть такое определение: божество – это персонификация духовной силы.  Если это 

определение верно, то неопознанные божества становятся демонами, они становятся 

опасными.  Ты не общался с ними, сторонился их, и вот - они вырываются наружу, и 

твоя осознанная жизнь летит кверх тормашками.   

 

Мифы рождаются видящими людьми, которые исследовали свой внутренний мир.  

Из мифов рождается культура.  Например, вот миф, на котором была основана вся 

средневековая цивилизация (миф не в том смысле, что этого никогда не было, а в 

том смысле, что это «миф») – миф Искупления: Грехопадение человека, Искупление 

греха.  Вся средневековая цивилизация была построена, чтобы нести Весть об 

Искуплении в мир.  И когда человек поставил под сомнение историчность фактов, 

которые легли в основу Вести об Искуплении, - настала пора разочарований и 

потерь, и средневековая цивилизация рухнула.  Пришла новая цивилизация, 

основанная на открытиях человеческого ума.   

 

Мифы – они как сны, мифы – это продукты воображения.  Существует два вида, два 

уровня снов.  Есть просто личный сон, в котором вы запутываетесь в ваших личных 

изгибах судьбы, фактах и неприятиях таковых, желаниях и соответствующих 

запретах и так далее, - запутываетесь во всём, с чем имеет дело фрейдистский 

анализ.  Но есть ещё и другой, высший уровень снов, который мы называем 

ясновидением, когда человек выходит за пределы личного и осознаёт великие 

универсальные проблемы, описываемые в великих мифах.   

 

Когда приходит беда, трагедия в нашей жизни – что поддерживает нас, что помогает 

нам пережить невероятные трудности?  Да и есть ли это «что-то»?  А что если это 

«что-то», о чём вы думали, что оно у вас есть, подведёт вас?  Вот вам испытание 

мифа на прочность.  
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Четыре функции мифа 

 

Традиционная мифология имеет четыре основные функции.  Из них первая – 

мистическая: она вызывает и поддерживает в человеке чувство восхищения, 

благодарности и благоговейного ужаса перед тайной бытия, тайной жизни.   

 

Факт бытия не очень-то легко признать.  Посудите сами: перед тем, как открылись 

человеческие глаза и увидели жизнь, как она есть, прошли сотни тысяч лет.  И что 

же они увидели глаза, когда они открылись?  Они увидели, как жизнь питается 

жизнью.   

 

Первая функция примитивной мифологии как раз в том и состоит, чтобы научить 

нас принять этот факт: жизнь пожирает самое себя.  Признай это!  И только около 

800 лет до н.э. пришло то, что я называю «великий разворот»: люди, обладающие 

определённой чувствительностью к подобным вещам, решили, что жизнь – это ужас, 

который они не примут.  Шопенгауэр сказал: «Жизнь – это то, чего не должно было 

быть».  Есть люди, - немало людей, - которые находят жизнь настолько ужасной, что 

уходят от жизни.  Именно в это время родилась мифология ухода от жизни, 

отрицания жизни.   

 

Третий вариант, Зороастрианизм, рождается, по имеющимся документам, где-то 

между 11 и 7 веками до н.э., миф, в котором божество создало идеальный мир, 

который был впоследствии уничтожен некоей злой силой.  Властелин Добра, 

Правды и Света создаёт этот мир; Властелин Тьмы и Обмана портит этот мир.  И то, 

что происхосит сейчас – это процесс восстановления.  Вы можете участвовать в 

процессе восстановления, участвуя во всём хорошем, что есть в этом мире, творя 

добро.  Идея добра и зла дошла до нас в виде христианской традиции, в виде 

Грехопадения и Искупления.   

 

Насколько мне известно, таковы три основные мифологические точки зрения: первая 

– полное приятие жизни, вторая – полное неприятие жизни, и третья – «я приму мир, 

когда он станет таким, каким, по моим представлениям, он должен был бы быть».  

Популярная нерелигиозная  разновидность последней точки зрения – это, конечно, 

наша современная позиция постепенной реформации мира к лучшему.    

 

Вторая функция традиционной мифологии – космологическая.  Она состоит в том, 

чтобы создать картину устройства Вселенной, картину, вызывающую чувство 

мистического восхищения, о котором я только что говорил.  Весь мир становится 

как бы священной картиной, священной иконой; картиной, вызывающей в нашем 
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сознании ощущение восхитительного таинства бытия, куда бы мы ни посмотрели.   

 

Третья функция традиционной мифологической системы – социологическая, то есть 

её функция состоит в том, чтобы оправдывать и поддерживать определённое 

социальное устройство общества.  Обычно это делается так: декларируется, что 

Высшее Существо, создавшее Вселенную, создало и Хороший Социальный 

Порядок.  Например, в библейской традиции есть идея Бога, создающего мир; тот же 

Бог вручает Моисею Закон на горе Синай – 10 Заповедей и так далее.  Библейские 

Законы так же непреклонны, как и законы природы.  Их нельзя изменить; против 

них нельзя пойти без того, чтобы разрушить, уничтожить самоё себя.   

 

Также в Индии, вместо идеи Бога-Создателя господствует идея о некоей безличной 

силе, периодически материализующей и де-материализующей Вселенную: одна и та 

же Вселенная находится в постоянном процессе творения – исчезновения.  Законы, 

по которым происходит этот процесс – те же самые законы, по которым существуют 

животные и люди.  Эти законы нельзя изменить – они являются неделимой частью 

Вселенского Порядка.   

 

Четвёртая, последняя функция традиционной мифологии – психологическая.  Она 

состоит в том, чтобы вести человека через стадии его жизни, от детской зависимости 

к ответственности взрослого человека (с точки зрения общества, в котором он 

живёт), и далее, к Последней Двери.     

 

Сравнивая традиционные мифологии народов мира, приходишь к выводу, что 

именно эта четвёртая функция наиболее постоянна, - четвёртая и ещё первая, 

мистическая.   

 

Человеческое существо имеет самое длинное детство из всех животных.  Только в 

13-14 лет оно способно позаботиться о себе; только в 21-22-23 года оно достигает 

физической зрелости.  В течение всего этого времени, особенно в ранние годы, 

человек живёт в состоянии зависимости от родительской заботы и от родительских 

указаний.  Вырабатывается жизненная позиция подчинения власти, страха наказания 

и так далее, позиция постоянного ожидания одобрения или неодобрения от 

носителей власти.   

 

И вот, внезапно, подросток должен стать взрослым и принять ответственность за 

свою собственную жизнь.  Все рефлексы подчинения, выработанные за 20 лет, 

должны замениться на рефлексы подчинения самому себе.  Основная задача 

примитивных обрядов посвящения (тех, что выродились в шлепок, который 
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священник должен дать подростку при конфирмации) – основная задача состоит в 

том, чтобы разбудить тебя, как взрослого человека, оставить детство позади.   

 

 

ЛИЧНЫЕ МИФЫ    (из Диска 5)    

      

Эта тема – жить в соответствии со своим собственным, личным мифом – найти его, 

изучить, дать ему нести себя – пришла мне в голову первый раз как тема для 

обсуждения, когда я прочитал «Воспоминания, мечты, рефлексии» Карла Юнга, а 

именно то место, где он описывает кризис в своей собственной жизни.  Это 

случилось примерно в 1911-1912 году, когда он уже в течение 6 лет был коллегой 

Фрейда, - он был президентом международной ассоциации психоаналитиков, 

основанной Фрейдом (как только Фрейд встретил Юнга, он немедленно потребовал, 

чтобы его группа избрала Юнга своим президентом).  Кстати, многочисленные 

заявления Фрейда о том, что Юнг был его учеником - абсолютно неверны, он был 

учеником Блойлера и Жан Дея в Париже, а Фрейд был его коллегой.   

 

В 1911-1912 Юнг работал над книгой, переведённой под названием «Символы 

трансформации», которая имела отношение мифологии.  Он был необыкновенно 

очарован открытием, что в снах его пациентов прослеживались точные параллели с 

мифологическими темами.  Юнг надолго и всерьёз поргузился в мифологию, и 

именно эта его книга, исследующая связь между сонным и мифологическим 

видениями, и сделала дальнейшее сотрудничество со стороны Фрейда 

невозможным.   

 

Окончив писать книгу, Юнг заявил: «Я понял, что значит жить в согласии, быть 

ведомым мифом; я также понял, что значит жить без такового».  Затем он задал 

вопрос: «По какому мифу я живу?»  И сам себе ответил, что не знает.   

 

Есть ли у вас ваш личный миф? 

 

Многие из нас живут мифами, которые ведут нас и, возможно, будут вполне 

адекватными в течение всей нашей жизни.  У таких людей всё в порядке.  Вы знаете 

ваш миф; ваш миф – одна из великих унаследованных религиозных традиций, и 

этого вполне достаточно для вашей жизни.   

 

Есть в этом мире и другие, - и очень много других, особенно в таких местах, как 

университеты, крупные города мира и так далее; образованные люди, люди науки, - 
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для которых старые взгляды и учения потеряли всякий смысл, а в случае жизненного 

кризиса – так и просто бесполезны.   

 

Задайте себе вопрос: если грянет катастрофа и всё, что я люблю и чем дорожу, будет 

потеряно навсегда, ЧЕМ я буду жить?  Если я буду уничтожен, приду домой и 

увижу, что моя семья погибла, - мы читаем об этом в газетах каждый день, это же с 

кем-то происходит! – дом сгорел, карьера разбита из-за какой-нибудь трагедии – 

ЧТО МЕНЯ ПОДДЕРЖИТ? Что поможет мне продолжить жить, не расколоться 

надвое, не исчезнуть?  Я знаю религиозных людей, они бы сказали: «На всё Божья 

воля», и это бы сработало.   

 

А что есть у вас, в вашей жизни, что сработало бы?  Или: ради чего вы пожертвовали 

бы своей жизнью, Что движет Вами?  В чём смысл Вашей жизни?  Есть ли он у вас?   

 

В старых традициях у людей это было.  Им это давалось.  Это удерживало, 

скрепляло всю культуру, всё общество.  А в наше время всё запуталось и 

смешалось.  Мы предоставлены сами себе; мы должны сами найти то, что поможет 

нам; поможет реально, на самом деле.   

 

Как это сделать? 

 

Ну, об этом-то я как раз и думал, когда впервые прочитал работы психолога 

Абрахама Маслоу, которыми я необыкновенно восхищаюсь, - он составил своего 

рода список ценностей, ради которых, по опыту его психологической практики, 

люди живут в этом мире.  Список таков:  

1) выживание;  

2) безопасность;  

3) личные отношения;  

4) престиж;  

5) личное развитие.   

 

Ознакомившись со списком, я подумал: «Вот список ценностей, ради которых НЕ 

живёт вдохновлённый мифом человек!»  Человек, живущий своей профессией, своей 

верой, своей устремлённостью, принесёт в жертву безопасность; принесёт в жертву 

даже свою жизнь; принесёт в жертву личные отношения; принесёт в жертву 

престиж; и гроша ломаного не даст за личное развитие, он отдаст себя самого, 

целиком!   

 

Этот список – прямая противоположность тому, изучению чего я посвятил всю свою 
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жизнь! (оратор смущённо хмыкает, вызывая оживление в зале) И когда Христос 

говорит: «Тот, кто потеряет свою жизнь, да жизнь обрящет», он даёт вам намёк.   

 

Эти 5 ценностей – 5 ценностей людей, у которых нет ничего, ради чего им стоило бы 

жить на свете.  Выживание, безопасность, личные отношения, престиж, личное 

развитие... ничего не схватило их, ничего не очаровало, ничего не свело духовно с 

ума!  С ними и разговаривать не стоит; это – зануды!  (Однажды я прочитал 

замечательное определение зануды у Ортеги-и-Гассет, в сноске: «Зануда – это тот, 

кто отбирает у нас наше уединение, не составляя при этом компании»).  

В начале мистического видения лежит очарование, что-то, что выводит вас за 

пределы себя, за пределы рациональности; именно из таких схваток рождаются и 

строятся цивилизации!  Всё, что вам нужно сделать – это посмотреть на монументы 

прошлого, и вы увидите, это самые сумасшедшие из человеческих идей.  

 

Посмотрите на пирамиды.  Объясните пирамиды с точки зрения рациональных целей 

и намерений, экономической необходимости и прочего.  Подумайте, чего стоило, в 

обществе с технологией уровня древнего Египта, - то есть вообще без технологий, - 

возвести что-нибудь вроде пирамиды!  Посмотрите на соборы, великие храмы мира, 

или работы любого художника, потратившего свою жизнь на их создание.   

 

Пробуждение восторга, стремления к прекрасному – вот начало всего.  И что 

интересно – именно это и объединяет людей.  Люди, живущие ради пяти 

вышеупомянутых ценностей, отдаляются друг от друга!  А то, что может объединить 

людей, склеить общество  – это две вещи: стремление и страх; но я извиняюсь, у нас 

не осталось ни того, ни другого, мы отдаляемся друг от друга.  Никто не устремляет 

нас к общей цели, которая сблизила бы нас. Но не будем волноваться об обществе.  

Тема нашей беседы – как НАМ САМИМ быть целостными, не разделёнными.   

 

Юнг, мифы и сны 

 

Первый вопрос, который мы должны себе задать – Что движет нами, что направляет 

нас в жизни?  В связи с этим я хотел бы ещё раз подчеркнуть то, о чём я уже 

говорил, а именно – что мифология, в общем-то, везде одна и та же и, следовательно, 

мифологические символы, как правило, не являются ссылками на исторические 

события.  Они приходят из психики и адресованы психике, или нашему духу, как мы 

его называем, - а не историческому событию.   

 

В нашей традиции, тем не менее, мифологические образы как раз-то и были 

истолкованы как исторические события.  Мотив непорочного зачатия, мотив смерти 



                                     №7, верасень 2014                     ISSN  2291-4757 

38 

 

и воскрешения, мотив вознесения и так далее, - все они были истолкованы как 

исторические события!  А если вы начнёте сомневаться в них как исторических 

событиях, ваша вера может поколебаться.  И вы потеряете символ, потому что вы 

откажетесь от него.  Ведь он был дан вам как своего рода газетный репортаж о том, 

что где-то когда-то случилось.  А вы как раз изучаете биологию, и вам становится 

ясно – вы даже и думать не станете, как же это непорочное зачатие могло 

произойти?   

 

В этом таинство, что ли? Таинство не в этом.  Мотив непорочного зачатия 

распространён по всему миру и, стало быть, он должен иметь отношение к 

человеческой психике.  А когда мифологические символы отброшены, мы теряем 

связь между нашим дневным сознанием и нашей глубочайшей духовной жизнью; 

всё, что нужно сделать – это оживить символ, активизировать его, понять, что он 

значит, не в контексте истории, а для вас самих. Так что же сделал Юнг, когда он 

решил найти свой миф?  Он спросил себя – что я любил делать, когда был 

ребёнком?  А он любил строить города из камушков.  И он сказал себе – я теперь 

большой дядя, я займусь камнями покрупнее.  И он покупает себе участок в 

прекрасном месте, на Цюрихском озере, напротив города Цюрих, и начинает строить 

дом. Он занимается любимым делом, его воображение активируется, – первый шаг 

сделан.   

 

Ему начинают сниться сны, удивительные сны, и он записывает их, все нелепые, 

смешные детали своих снов, с единственной целью – оживить своё подсознание, 

поднять его вверх, в осознанную жизнь.  Он даже зарисовывает свои сны в книге, 

которую, по-моему, вот-вот должны опубликовать.  (Не хотел бы я опубликовать 

такую книгу... слишком много частных деталей).  Но это было его торжественное, 

ритуальное исследование глубинных истоков собственной жизни. Очень быстро 

Юнг приходит к выводу, что сны бывают двух видов: маленькие и большие.  Есть 

уровень сонного сознания, имеющий дело с вполне личными фиксациями, вполне 

личными проблемами.  Это – уровень фрейдистского бессознательного, личного 

бессознательного, автобиографичный уровень.  На этом уровне вы имеете дело с 

расширением сознания, сталкивающимся с запретами и табу вашего детства и 

младенчества.   

 

Но есть ещё и другой уровень сна, в котором вы сталкиваетесь с проблемой, которая 

присуща не только вам лично, а всем, всему человечеству; например, с проблемой, о 

которой я только что упомянул, а именно: что поддержит вас в момент тотального 

несчастья?   
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Два уровня снов и два аспекта мифов  

 

Психика, «эго-сознание» между космосом и смертью: нет другого животного, 

осознающего себя между этими двумя величайшими тайнами.  И плюс к тому, тайна 

вашего собственного бытия.  Когда вы имеете дело с тайной сознания, космоса, 

смерти, собственной глубины,- вместо того, чтобы волноваться, например, о 

перспективе лечь в постель с кем-нибудь,- тогда вы во власти глубоких, ярких 

загадок, тех же самых, ответами на которые заняты великие мифологии мира.   

 

Темы этих загадок универсальны. Они повторяются в различном историческом 

контексте то тут, то там, точно так же как они повторяются в различном контексте 

вашей жизни, или вашей, или вашей.  Поэтому, у каждого мифологического символа 

необходимо различать 2 аспекта: универсальный и местный.    

 

Немецкий антрополог Адольф Бастиан ввёл в обиход два термина: «элементарная 

идея» и «этническая идея», имея в виду тот факт, что общие мотивы мифов народов 

мира одни и те же, но сами мифы выражаются по-разному, в конкретном этническом 

контексте, присущем данному народу.  В культуре Индии я нахожу те же два 

аспекта, «Марга» и «Деши»: «Марга» - это общий «путь» к просветлению, и «Деши» 

- «провинциальный», «местный». Таким образом, все мифологические символы 

работают в двух направлениях: «Марга» и «Деши».  «Деши» связывает вас с вашей 

культурной средой, погружает в неё.  Культура, опирающаяся на живую мифологию, 

предъявляет вам символы, которые немедленно вовлекают вас, делают вас 

участником мифического ритуала. Но если культура предъявляет вам символы, 

которые потеряли свою значимость, эффективность, актуальность, - вы теряете связь 

с такой культурой. «Марга», или «элементарная идея» рассматривает символ в его 

общем, а не местном аспекте, как указатель на пути к самораскрытию и 

просветлению.  Поэтому я предлагаю вам следующее: чтобы найти свой миф, нужно 

найти те традиционные символы, которые дороги вам, и использовать их как основу 

для медитации.  Дайте им проникнуть в вас, овладеть вами.  Иначе ничего не 

получится.   

 

По-моему, первое, что нужно сделать - это вспомнить детство.  Какие символы – из 

тех, что приозвели на вас неизгладимое впечатление – ещё остались с вами?  

Думайте не о том, какое отношение они имеют к «организации».  Эта «организация», 

скорее всего, давно уже не функционирует, и вам трудно её уважать.  Найдите новый 

смысл в привычных символах.  Дайте им оживить ваше воображение, и тогда вы 

почувствуете «Маргу», или силу этих символических изображений.   
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Символы убедительны сами по себе, они говорят с вами напрямую, и когда 

интеллект пытается интерпретировать их, поток интерпретаций безграничен.  Это 

происходит потому, что символы сами по себе, в сущности, ничего не значат.  Они 

просто есть, точно так же как вы просто есть, они апеллируют к чему-то в вас, что 

просто есть.   

 

Спросите у художника: «В чём смысл вашей картины?»  Если он достаточно сильно 

презирает вас, он вам ответит: «В чём смысл?!  Ну, знаете ли, если вы хотите, чтобы 

я вам объяснил, что я хотел сказать своей картиной, то вы ничего на ней не увидели.  

В чём смысл заката?  В чём смысл цветка?  В чём смысл коровы?» 

 

Будду называют «Таттагата», «Тот, кто, таким образом, прибыл».  И Вселенная – это 

«то, что, таким образом, прибыло».  А все эти догматические разговоры о «смысле», 

«моральных ценностях» и т. д. ничего общего с «этим» не имеют.  «Это» просто 

«есть», и поиск внутренних символов, о которых я только что говорил – и есть 

способ почувствовать своё собственное «я есть».   

 

Два уровня снов и два уровня человеческой природы 

 

В вашем сонном сознании есть два уровня: уровень вашей личной биографии и 

уровень вашей природы.  Ваша природа имеет, в свою очередь, два порядка: ваша 

животная природа, система инстинктов, которая одна и таже во всех человеческих 

существах, и порядок вашей духовной жизни, которая происходит на уровне от шеи 

и выше.   

 

Нет ни одного другого животного, у которого есть вот эта замечательная вещь 

(указывает себе на голову).  И когда д-р Фрейд начинает интерпретировать 

вдохновение и устремлённость этого конца позвоночника (указывает на голову) с 

точки зрения этого конца (указывает на копчик), он всё неправильно понимает.  И 

поскольку весь смысл мифологически-религиозных изображений состоит в том, 

чтобы поднять вас в области духовного, интерпретация духовного с точки зрения 

животных инстинктов опускает вас, а не поднимает, и разбивает символ.   

 

И мы, и животные хотим жить, стремимся к безопасности; и мы, и животные 

стремимся к сексу, к победе в состязании, к престижу: «Я - победитель».  Но есть 

ещё и другой уровень, совершенно другой уровень в нашей природе, и он приходит 

к нам вот так, мгновенно!   
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Уровень, который описан в «Вита Нова» Данте.  Что превратило его из простого 

«человеческого животного» в поэта, когда он увидел Беатриче?  Она была 

эротическим объектом, можно было видеть её и так.  Но то, что он видел, было 

проявлением Красоты, а это что-то совершенно другое. Он впал в эстетическое 

оцепенение, он замер от избытка чувств.  Вот – начало духовной жизни!  И он 

говорит об этом с первых страниц своей очаровательной книги:   

 

«Душа моих глаз сказала: ты видишь свою усладу,  

Душа жизни в моём сердце сказала: ты видишь свою госпожу,  

Душа моего тела сказала: вот, теперь ты настрадаешься» 

 

Престиж, отношения с обществом, безопасность... всё пропало.  

Она была остриём луча тайны, идущего из глубины Вселенной, и когда он 

последовал за лучом, он обрёл тайну мира.  Так что, во-первых, вы должны найти 

что-то, что трогает вас.  И вы, конечно, будете тронуты, как человек.  Но это должно 

быть что-то, что заставит вас переступить границу обыденной жизни.   

 

***** 

Joseph Campbell:  HUMAN BEINGS AND MYTHS 

(abstract, magazine “CULTURE, NATION”, September 2014, issue 7, pp. 30-41) 

A Russian translation by Oleg Bouevitch of selected lectures by Joseph Campbell on the 

topics of traditional and personal mythology.  A brief comparison of Eastern and Western 

religions is followed by Campbell's views of one's personal mythology and its connection 

to one's psychology.   

 

Joseph John Campbell (March 26, 1904 – October 30, 1987) was an American 

mythologist, writer and lecturer, best known for his work in comparative mythology and 

comparative religion. His work is vast, covering many aspects of the human experience. 

His philosophy is often summarized by his phrase: "Follow your bliss" (from Campbell's 

Wikipedia page). 
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