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Паняцці інтэрнэт і рэлігія яшчэ нядаўна 
ўспры маліся амаль як антонімы. На працягу 
дваццаці гадоў суіснавання шмат што змянілася 
не толькі ў жыцці, але і ў дыскурсе. Культурны 
код чалавецтва (рэлігія) і інфармацыйны “эр
зац” (сеткавая тэхналогія інтэрнэт) сёння сумес
на развіваюць новы фармат маўленчай практы
кі: рэлігійны дыскурс інтэрнэту. Блізкая да мі
фалогіі гісторыя стварэння і функцыянавання 
інтэрнэту нават дэманструе асобныя прыклады 
апеляцыі да аўтарытэту рэлігіі. Такі падыход 
пакуль успрымаецца ў іранічным кантэксце, але 
можна чакаць, што велізарныя магчымасці ін
тэрнэту па выкарыстанні маніпуляцыйных тэх
налогій будуць тым ці іншым чынам закранаць 
сферу рэлігіі. З пачаткам такога працэсу можна 
пазнаёміцца ўжо сёння. 

The Church of Google (царква Google) – ні больш 
ні менш падказвае фантазія Н. Кара магчымую 
змрочную перспектыву развіцця соцыуму. Па
куль цені рэзідэнцыі кампаніі – Googleplex – не 
больш, чым цені велічы: “Тое, што турбуе засна
вальнікаў кампаніі, – гэта не іх хлапечае імкнен
не стварыць дзіўную модную машыну, здольную 
інтэлектуальна перасягнуць сваіх стваральнікаў, 
а іх нерэалізаваная канцэпцыя чалавечага мозгу, 
які здольны на такое імкненне” [8].

Няма нічога дзіўнага ў тым, што ўсёмагут
насць дазволіла інтэрнэткампаніям асвоіць 
урэшце і рэлігію, адну з нешматлікіх сфер жыц
ця, якая заўседы працякала панад мітуслівасцю 
матэрыяльнага свету. 

З іншага боку, рэлігійныя інстытуты не 
змаглі праігнараваць несумненныя перавагі 
інстытуцыянальнадыскурсіўнай практыкі ў 
камп’ютарнаапасродкаваным фармаце. Яшчэ 
некалькі гадоў таму рэлігійныя канфесіі спраба
валі супрацьстаяць лічбавым тэхналогіям, адчу
ваючы небяспеку неабмежаванага пашырэння 
магчымасцей штучнага інтэлекту. Цяпер, захоў
ваючы незалежнасць асобы, верніка, рэлігійныя 
інстытуты вымушаны ўлічваць і абставіны су
часнага лічбавага жыцця соцыуму. Нават кан
серватыўныя плыні хрысціянства – каталіцызм 
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і праваслаўе – імкнуцца свядома выкарыстоў
ваць перавагі камп’ютарнаапасродкаванай ка
мунікацыі. 

Вялікі аб’ём тэкстаў рэлігійнай тэматыкі ў кам
п’ю тарнаапасродкаванай камунікацыі вызначае 
іх асаблівую важнасць і аўтарытэтнасць у агуль
най плыні дыскурсу. Разам з тым рэлігійны дыс
курс вызначаецца як “асаблівы тып інстытуцыя
нальнага дыскурсу з выразна акрэсленымі ды
ферэнцыяльнымі прыкметамі, якія могуць быць 
вымераны пры дапамозе такіх параметраў, як 
стратэгіі, хранатоп, каштоўнасці (у тым ліку клю
чавы канцэпт), удзельнікі, мэты, матэрыял (тэма
тыка)” [3, с. 112]. Фарміраванне і функцыя наванне 
рэлігійнага дыскурсу істотна адрозніваецца ад ін
шых тыпаў інстытуцыянальнага дыскурсу. На
прыклад, рэлігійны дыскурс вызначаецца адмет
най суб’ектнай структурай: “…у адрозненне ад 
іншых тыпаў дыскурсу, канстытуцыйным удзель
нікам гэтых зносін з’яўляюцца не толькі свята
ры і вернікі (унутраныя і знешнія ўдзельнікі), але 
і Бог, да якога звернуты малітвы, псалмы, спо
ведзі ў шэрагу канфесій…” [6, с. 107]. Адносіны 
ўдзельнікаў дыскурсу да Бога цесна пераплецены 
са сферай духоўнасці і не могуць разглядацца пры 
аналізе маўленчай дзейнасці без уліку мноства ін
шых аспектаў.

Поўнае разуменне сучаснага становішча рэ
чаў у матэрыяльным свеце дэманструюць ду
хоўныя лідары цэркваўсясцёр: віртуальнасць 
носіць апасродкаваны матэрыяльнымі прылада
мі дваісты характар, і не выключана, што калі
небудзь тэхнічныя сродкі змогуць фікса ваць 
духоўнасць. Напэўна, да гэтага этапу развіцця 
цывілізацыі рыхтуюцца не толькі тэхнічныя 
спецыялісты. Царква заўсёды была і ёсць цэнт
рам прыцягнення найлепшых розумаў чалавец
тва. Такое становішча рэчаў абавязвае рэлігій
ныя інстытуты клапаціцца пра захаванне сваіх 
пазіцый у сацыяльнай сферы, задумвацца пра 
тое, як свет, што імкліва мяняецца, будзе су
мешчаны з вечнымі духоўнымі каштоўнасцямі, 
складнікамі квінтэсэнцыі ўяўленняў пра свет
лую будучыню. 
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Мяркуючы па актыўнасці царквы ў вірту
альнай рэальнасці, яе лідары маюць выразнае 
ўяўленне пра важнасць новых абставінаў сацы
яльнай і творчай сферы жыцця людзей. Можна 
ўжо з упэўненасцю гаварыць, што царква га
товая з разуменнем сустрэць новыя абставіны 
матэрыяльнага жыцця людзей і перамены, на
кіроўваючы намаганні на падтрыманне высокіх 
маральных асноў грамадства. 

Патрыярх Кірыл прысвяціў інфармацыйнай 
сферы жыцця вернікаў значную частку праграм
нага выступу на Архірэйскім саборы ў 2013 г.: 
“Наш час часта называецца эпохай інфармацый
нага грамадства. І мы сапраўды назіраем, як ін
фармацыя набывае ўсё больш важнае значэн
не ў жыцці сучасных людзей. Сродкі масавай 
камунікацыі часам са спосабаў атрымання ін
фармацыі ператвараюцца ў прыладу ўздзеяння 
на фарміраванне светапогляду. У гэтых умовах 
наш адказ на інфармацыйныя выклікі сучаснас
ці павінен грунтавацца на двух галоўных прын
цыпах. Папершае, гэта імкненне малітвай, сло
вам і справай сведчыць аб Праўдзе ў любых умо
вах, у якіх бы мы ні апынуліся. Падругое, гэта 
прафесіяналізм, уменне выкарыстоўваць інс
трументы масмедыя ў царкоўнай справе” [2].

Робячы акцэнт на агульнацаркоўнай задачы 
“фарміравання адзінага інфармацыйнага поля”, 
патрыярх акрэслівае задачу забеспячэння год
най прысутнасці царквы ў віртуальнай рэаль
насці: “Праваслаўны журналіст павінен заста
вацца ў першую чаргу царкоўным чалавекам, 
якому важна даць адказ перад судом Божым 
зусім не за рост наведвальнасці свайго сайта, 
накладу выдання, папулярнасці радыё ці тэле
праграмы, але, перш за ўсё, за добрасумленнае 
сведчанне аб Царкве” [2]. 

Сіла інерцыі шматвяковага імкнення засце
рагчы чалавека ад усялякіх выгод матэрыяльна
га свету не дазваляе царкве прыняць прыярытэт 
выгод матэрыяльнай сферы ў жыцці асобна
га чалавека. Гэта цалкам натуральна і адпавя
дае рэлігійным канонам. Зразумела, у сучасных 
умовах рэлігійныя інстытуты, як правіла, не 
імкнуцца кіраваць свецкім жыццём грамадства 
і спаборнічаць з дзяржаўнымі інстытутамі. Ад
нак аскетызм вернікаў царква ўсяляк заахвоч
вае і стымулюе. Так, у тым жа 2013 г., у сакавіку 
Руская праваслаўная царква заклікала вернікаў 
устрымацца падчас Вялікага посту не толькі ад 
мясных і малочных прадуктаў, але і ад выка
рыстання сацыяльных сетак, а ў чэрвені патры
ярх заявіў, што манахам не варта карыстацца 
інтэрнэтам, каб засцерагчы сябе ад спакус [4]. 

Нават ісламізацыя асобных дзяржаў, экспансія, 
бадай, найбольш актыўнай рэлігіі сучаснасці, іс
ламу, суправаджаецца поўнай талерантнасцю 

рэлігійных аўтарытэтаў і пераважнай колькасці 
прыхільнікаў да віртуальнай прасторы.

Папа Бенедыкт XVI у 2013 г. вітаў развіццё 
лічбавых сацыяльных сетак, якія “ствараюць 
новую áгару [ст.грэч. ἀγορά ‘плошча сходаў’]”, 
адкрытую публічную пляцоўку, на якой людзі 
дзеляцца ідэямі, інфармацыяй і меркаваннямі, 
на якой узнікаюць новыя адносіны і супольнас
ці людзей: “Магчымасць выкарыстоўваць новыя 
мовы запатрабавана не толькі для таго, каб ісці ў 
нагу з часам, але дакладна для здзяйснення бяс
концай мнагазначнасці Евангелля, для таго, каб 
знайсці формы выразнасці, здольныя дасягнуць 
усіх розумаў і сэрцаў. У лічбавым асяроддзі на
пісанае слова часта суправаджаецца вобразамі 
і гукамі. Эфектыўная камунікацыя, як у пры
павесці Хрыста, павінна выказваць уражанні і 
эмоцыі тых, каго мы хочам запрасіць на сустрэ
чу з веліччу любові Госпада” [11]. 

Больш за тое, “абмен інфармацыяй можа 
стаць сапраўднай камунікацыяй, гіпертэкста
выя спасылкі – выклікаць сяброўства, сувязі – 
забяспечваць адзінства” [11]. 

Аднак “калі сеткі закліканы рэалізаваць 
свой вялікі патэнцыял, то іх удзельнікі павінны 
прыкладаць намаганні, каб заставацца сапраўд
нымі, паколькі ў гэтай прасторы падзяляюцца 
не толькі ідэі і інфармацыя, але і наша сутнасць” 
[11]. Разуменне патэнцыялу сусветнага паву
ціння тут перавышае самыя смелыя чаканні, з 
такім глыбокім пранікненнем у прыроду новых 
абставінаў за будучыню хрысціянства можна не 
хвалявацца.

Што азмрочвае бязвоблачную рэлігійную бу
дучыню, дык гэта няздольнасць інтэрнэтдыс
курсу супрацьстаяць экстрэмізму ў віртуаль
най прасторы: тут кожны карыстальнік павінен 
рабіць выбар самастойна. На жаль, не ўсе апе
ратары інтэрнэту ўстрымліваюцца ад спакусы 
высветліць адносіны ў практычна безабароннай 
віртуальнай прасторы. Менавіта ў ёй, ва ўмовах 
уяўнага хаосу асяроддзя і зманлівай ананімнасці 
камунікацыйных масак, актыўна “вырашаюц
ца” міжканфесійныя праблемы. Далёка не заўсё
ды гэта адбываецца карэктна. Але зза бурнага і 
амаль бескантрольнага пашырэння інтэрнэт па
куль не вельмі моцна абумоўлены юрыдычнымі 
і этычнымі нормамі. Працэс прававога ахопу ін
тэрнэтпрасторы ідзе актыўна, але не паспявае 
за тэмпамі віртуальнай рэальнасці. 

Між тым дастаткова сведчанняў эфектыў
нага ўздзеяння віртуальнай рэальнасці і яе ат
рыбутаў на соцыум, у тым ліку ў дачыненні да 
рэлігійнай сферы жыцця. Чаго варты такі зага
ловак навіны: Хакеры падклалі “свінню” мусуль-
манам Расіі [5]. Толькі з загалоўка можна атры
маць шмат самай рознай інфармацыі: “у Расіі 
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распаўсюджана мусульманскае веравызнанне”, 
“мусульмане карыстаюцца інтэрнэтам”, “у інтэр
нэце адбываюцца міжканфесійныя канфлікты”, 
“супраць мусульман агрэсіўна настроена частка 
інтэрнэтхуліганаў, хакераў” і г. д. Атрымліваец
ца досыць празрыстая сітуацыйная мадэль рэ
лігійнага дыскурсу па ван Дэйку [1].

Яшчэ больш інфармацыі змяшчае само па
ведамленне, выдатны матэрыял для дыскурс
аналізу: Невядомыя хакеры напярэдадні абрушы-
лі сайт Савета муфтыяў Расіі, азмрочыўшы 
расійскім мусульманам Курбан-Байрам,свята 
ахвярапрынашэння. 

Першапачаткова пры заходзе на сайт muslim.ru 
выводзілася паведамленне правайдара пра тое, 
што ён недаступны, аднак у хуткім часе з’явілася 
заглушка, пакінутая хакерамі. На ёй выяўлена га-
лава свінні з томам Карана ў зубах. 

На думку хакераў, гэта азначае, што даменнае 
імя апаганена і Савет муфтыяў больш не змо-
жа трымаць па гэтым адрасе сайт. Атакавана 
таксама старонка кіраўніка Савета муфтыяў 
Равіля Гайнутдзіна і сайт саборнай мячэці Маск-
вы. У Савеце муфтыяў узлом назвалі прадуманай 
акцыяй, паведамляюць расійскія СМІ [5]. Незра
зумела толькі адно: адкуль аўтару інтэрнэтвы
дання вядома пра меркаванне хакераў. Але ў тым, 
што датычыцца лічбы “лайкаў” адносна зместу 
паведамлення, яна, напэўна, дакладная: на 16 кас
трычніка 2013 г. “13 198 карыстальнікам гэта па
дабаецца” – амаль сацыяльнае апытанне [5].

На дадзеным прыкладзе можна бачыць, на
колькі поўна адаптаваўся іслам, які мае агуль
ныя карані з хрысціянствам і які ўзнік амаль 
паўтары тысячы гадоў таму, да сучаснага рытму 
жыцця: свае сайты ў Савета муфтыяў, кіраўніка 
Савета муфтыяў, Саборнай мячэці і г. д. Інтэр
нэтпрастора запоўненая аж да акаўнта кожнага 
асобнага верніка, грамадзяніна пэўнай дзяржа
вы, але не ў апошнюю чаргу – рэлігійнага адэпта 
і ўдзельніка інтэрнэтсупольнасці. У віртуаль
най рэальнасці ёсць усе магчымасці для прапа
ведавання, прэзентацыі вартасцяў усімі рэлігій
нымі плынямі.

Персанальны рахунак ёсць і ў кіраўніка бу
дыстаў – Далайламы. Колькасць яго падпісчы
каў на сярэдзіну 2013 г. перавысіла сем мільёнаў 
(7 903 701 чытачоў – на 17 кастрычніка 2013 г.) 
[9]. 

Нядобразычліўцы тыбецкага духоўнага ліда
ра добра разумеюць важнасць яго прысутнасці 
ў віртуальнай прасторы і, згодна з паведамлен
нямі СМІ, актыўна перашкаджаюць яго дыс
курсіўнай інтэрнэтпрактыцы. Довады могуць 
быць розныя, напрыклад, па думку аналітыкаў 
Reuters, “доступ да электронных лістоў з офіса 
Далайламы дазваляе шпіёнам сачыць, хто можа 

мець зносіны з духоўным лідарам Тыбета, якога 
Кітай падазрае ў намеры дамагчыся незалежнас
ці Тыбета” [10]. 

Кожнае дзеянне ў інтэрнэце можа здавацца 
тайным толькі яго выканаўцам. Паведамленні 
ў віртуальнай прасторы пакідаюць не менш вы
разныя сляды, чым пры звычайнай камуніка
цыі, напрыклад пісьмовай: у поўнай адпаведнас
ці з назіраннямі старажытных экспертаў – scripta 
manent (лац. ‘напісанае застаецца’). У сусветным 
павуцінні такія сляды прафесіяналам, якія яго 
абслугоўваюць, зразумелыя нават лепш, чым 
калі б яны былі пакінутыя аўтаручкай на папе
ры. У нашым прыкладзе хакерская атака, вера
годна, была выканана “прафесійнымі” хакерамі, 
якія афіцыйна маюць іншы прафесійны статус. 
Такіх спецыялістаў сёння маюць у штаце многія 
бізнес і дзяржаўныя структуры. Час хакераў
аматараў хутка праходзіць, у інтэрнэце спабор
нічаюць прафесійныя арміі, іх салдатаў ужо цяж
ка назваць хакерамі (інтэрнэтузлом шчыкамі). 
Лексема хакер хутка змяняе семантыку, магчыма, 
праз нейкі час яна стане архаізмам. 

У дадзеным кантэксце зусім не дзіўна, што эк
сперту “Лабараторыі Касперскага” Курту Баўм
гартнеру ўдалося знайсці камунікацыйныя сляды 
інтэрнэтзлачынства. Больш за тое, лакалізацыя 
размяшчэння адпаведнага камп’ютарнага віруса, 
які пашкодзіў старонку Далайламы, здалася яму 
не вельмі звычайнай і выклікала прафесійную 
цікавасць: “У дадзены момант здаецца, што не
калькі сістэм, якія атакавалі з дапамогай гэтага 
кода [віруса], размешчаны ў Кітаі і ЗША, хоць іх 
можа быць і болей” [7]. Далей аргументацыя на
кшталт наступнай: The Java exploit being delivered 
is the 212kb “YPVo.jar” (edd8b301eeb083e9fdf0ae3
a9bdb3cd6), which archives, drops and executes the 
backdoor as well. That file is a 397 kb win32 executable 
“aMCBlHPl.exe” (a6d7edc77e745a91b1fc6be985994c
6a) detected as “Trojan.Win32.Swisyn.cyxf” – размо
ва ідзе пра ідэнтыфікацыю спосабу пранікнен
ня віруса тыпу “траянскі конь” (англ. Trojan) [7]. 
Можна бачыць, што перакладаць міжнародны 
камп’ютарны слэнг з “роднай” англійскай на лю
бую іншую мову ўжо няма сэнсу: у камунікацый
най прасторы мова інтэрнэтпрафесіяналаў мае 
англійскі інтэрфейс.

Зрэшты, ёсць усе падставы спадзявацца, што 
рэлігію як найважнейшую частку духоўнага све
ту чалавека “абміне чаша” рознагалоссяў і рас
чараванняў, прынесеных у свет людзей віртуаль
най рэальнасцю. Пакуль патэнцыял сусветнага 
павуціння, інтэрнэту і іншых навацый камуні
кацыйнага асяроддзя ніяк не закранае асновы 
веры чалавецтва ў лепшае жыццё. 

Такім чынам, рэлігійная сфера жыцця людзей 
непрыкметна і натуральна ўпісалася ў новыя тэх
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налагічныя рэаліі жыцця соцыуму. Гэта сведчыць 
пра глыбіню і шчырасць пачуццяў вернікаў. У той 
жа час інтэрнэт не стаў маральным эквівалентам 
сістэмы каштоўнасцей чалавека. Не выключана, 
што такі парадак рэчаў можа стаць рэальнасцю ў 
будучыні. Пакуль падобная верагоднасць выгля
дае казачнай. Зрэшты, толькі чалавек пакуль што 
ўплывае на развіццё падзей у віртуальнай рэаль
насці. Напэўна, штучны інтэлект, калі дапусціць 
магчымасць яго істотнага якаснага прагрэсу, змо
жа сам будаваць архітэктуру паралельнага вымя
рэння. Пакуль да гэтага вельмі далёка, і ў поўным 
сінкрэтызме рэлігіі і віртуальнай рэальнасці, хут
чэй за ўсё, не зацікаўлены ніхто. Бо гэта была б 
зусім іншая гісторыя.
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