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ЖЫВА  Ў СУЧАСНАЙ САЦЫЯЛЬНАЙ ПРАСТОРЫ 

 

      Дадзеная работа носіць філасофскі і палемічны характар, і імя 

старажытнай багіні Жывы –  усяго толькі падстава для пастаноўкі шэрагу 

праблем сучаснасці і развянчання некаторых сацыяльна-палітычных і 

навуковых міфаў. 

      У адной з першых рэстаўрацыях крывіцкага пантэону, праведзенай 

пісьменнікамі беларускай эміграцыі, галоўнай з багіняў з’яўлялася Жыва. 

Пра яе гаворыцца: «Насілася ў прасторах сівых імгляных Жыва» [2, 5]. І 

сумна ѐй стала. «Туга ў цела Жывіна ўвапнулася асцьянам гострым. Прагаю 

істоты жывой-таварышкуючай. І зацяжарыла прагаю гэтай багіня-

прародзіца. Капнула сьляза Жывы-багіні ў мора – у востраў-вырай 

абярнулася. Капнула другая – і прарасла яна дзеравам высокім на востраве-

выраі. І тады нарадзіла Жыва-Каляда сьветлалікага сонечнага Далібога – 

сусьвету ўладара» [2, 5]. 

      Пра правамоцнасць вылучэння сярод галоўных менавіта багіні Жывы 

гавораць тыпалагічны аналіз – зафіксаванае існаванне такой жа істоты ў 

іншых народаў пад імем Джывы, Жываны – у славян, Джы – у скіфаў. Жыва 

ўпершыню згадваецца нямецкім святаром Гельмольдам у ХІІ ст. як багіня 

племені палабаў. У ХУ ст. яе падрабязна апісалі зноў-такі нямецкія аўтары 

Марашалк Турый і Конрад Бато. У лацінска-нямецка-чэшскім слоўніку ХІІІ 

ст. «Матэр верборум» («Маці слоў») Жыва атаясамліваецца з антычнай 

багіняй Дэметрай (Цэрэрай). Сучасныя даследчыкі набліжаюць яе да Лады, 

лічачы імя Жыва больш старажытным [1, 38-41].  Багіня ўвасабляла сабою 

ўсѐ існае, тую жыццѐвую сілу, што супрацьстаіць смерці. Яна мела 

дачыненне да паміраючых і ўваскрасаючых багоў прыроды – падобна да 

Персефоны, Асірыса, Адоніса, Дыяніса і іншых багоў класічнай эпохі, што 

сталі непасрэднымі прататыпамі філасофскага паняцця Хрыста. Можна 

меркаваць, што звязаная з багіняй Жывай абраднасць уяўляла сабою 

цэласную сістэму навучання моладзі мастацтву ўпраўлення ўласнымі 

жыццѐвымі працэсамі – аналагічна інстытуту ѐгі ў сучаснай Індыі. 

      Высокая цывілізацыя нашых продкаў была біялагічная: у язычніцкі 

перыяд гісторыі славяне і арыйцы валодалі ўменнем жыцця, ведалі, як 

правільна суіснаваць у гармоніі з прыродай. У выніку сацыялагізацыі 

грамадскага быцця і прымусовага хрышчэння Русі князем Уладзімірам у  988 

г. многія ўстанаўленні абшчыннага, гарманічнага ладу жыцця былі страчаны, 

хоць культ Хрыста пры ўмове правільнага яго разумення таксама насіў 

жыццясцвярджальны характар. Але пануючыя класы не былі зацікаўлены ў 

паўнацэнным разуменні новай рэлігіі народам, як не зацікаўлены яны ў тым 

жа і сѐння. Па сутнасці, ужо тады пачалася інфармацыйная вайна 

паразітарных асоб супраць свайго народа – вайна, якая ў наш час набыла 

літаральна ўсяленскі размах. Так званыя агульнапрынятыя нормы быцця, 



законы, судовая і выканаўчая ўлады штучна ўсѐ больш ускладнялі 

ўстанаўленне аб’ектыўнай ісціны, уносілі ў жыццѐ фармальныя і нават 

ілжывыя ісціны шляхам падмен, падману і паклѐпу. Насаджаны ў роднай 

зямлі свет фармальнай логікі і псіхалогіі паводзін пад прэсам паняційнага 

абсалютызму палохае звычайных людзей адсутнасцю здаровага сэнсу, а 

страх, адсутнасць гістарычнай перспектывы паслабляе здароўе людзей і 

вядзе іх да ўсѐ большай дэградацыі.  

      Аднаўленне спрадвечных, уласцівых нашай культурнай традыцыі 

жыццѐвых установак дало б новы стымул існаванню нацыі і кожнага 

асобнага чалавека. Але для гэтага неабходна ўсвядоміць шэраг тэарэтычных 

палажэнняў, што грунтуюцца на сіле і мудрасці народнай культуры і 

развянчаць новыя міфы сусветных масмедыйных структур. 

      Першае палажэнне дадзенай працы носіць агульнафіласофскі характар. 

Бог – Жыццѐ.  Божаская  Любоў – Энергія Жыцця, ці, як лічылі нашы продкі, 

– Жыва: яна нясе ў сабе жыццѐ і абуджае яго там, куды дасягае яе ўлада. 

Носьбіт Жыцця  – Божаская  Любоў – заўсѐды  супрацьстаіць смерці, і перш 

за ўсѐ смерці духоўнай. Адсюль Дабро – гэта любоў да жыцця, імкненне 

падтрымліваць жыццѐ. Усѐ, што супрацьстаіць жыццю, – зло. Разуменне 

гэтай ідэі дапаможа раздзяліць дабро і зло, якіх часта ў сучасным свеце 

мяняюць месцамі. 

      Сѐння з-за палітычнага і эканамічнага зла паўсюдна парушаецца 

натуральнае цячэнне жыцця, што і нараджае канфлікты, войны, знішчэнне 

каштоўнасцяў, дэбілізацыю насельніцтва цэлых кантынентаў. Як толькі 

сусветная палітыка і эканоміка праз свае СМІ пачалі наносіць удары па 

культуры, духоўнасці, нацыянальнай самасвядомасці, адразу ж парушыўся 

сямейны, нацыянальны, гаспадарчы і дзяржаўны фундамент краін свету, у 

тым ліку і нашай. Узнікла глеба для рэвалюцый, перабудоў, бедаў і 

крушэнняў звыклага ладу жыцця. Маладыя людзі ў надзеі мець тое лѐгкае 

існаванне, якое прапагандуецца на буржуазным тэлебачанні, адарваўшыся ад 

каранѐў, ад традыцыі, лѐгка трапляюць у рукі эксплуататараў-бесаў з іх 

прапановай паслуг у асноўным рабскай працы – грузчыкаў, ахоўнікаў, 

распаўсюджвальнікаў наркотыкаў, прастытуцыі. Так гібнуць маладыя, 

здаровыя людзі. 

      Бескантрольная тэхніка і злая канкурэнцыя  настолькі прыніжаюць 

людзей  прымітыўным выжываннем, што яны ў адчаі згаджаюцца на ўсѐ, 

забываючыся пра мараль, прынцыпы, гонар. У іх няма часу для храма, сям’і, 

чалавечых кантактаў. Усѐ гэта – сучасная бесаўшчына, якую не перамагчы 

фізічна і матэрыяльна – толькі духоўна. 

      Свет трымаецца на законах Творцы і існуе за кошт цыркуляцыі Энергіі 

Жыцця. Нас перкаконваюць, што развіццѐ немагчыма без барацьбы 

супярэчнасцяў. Гэта не так, супярэчнасці зусім не з’яўляюцца асновай 

Космасу ці ўмовай яго раўнавагі. Раўнавага захоўваецца там, дзе часткі 

адзінага цэлага знаходзяцца ў гармоніі. Напрыклад, жанчына і мужчына – 

зусім не супрацьлегласці, а дзве часткі адзінага роду чалавечага. Свет існуе ў 

гармоніі сваіх частак, а не супярэчнасцяў.  Даоскія інь і ян толькі ўзятыя 



разам утвараюць гармонію. Бог там, дзе Святло, якое і ѐсць гармонія, а 

цемры зусім няма. 

      Аднак  ва ўсім і ўсюды насаджаюць барацьбу супярэчнасцяў. Асабліва 

страшнай, разбуральнай аказалася раздзяленне культуры на традыцыйную і 

юнацкую. Моладзь пераканалі ў тым, што ў яе ѐсць нейкая свая, адрозная ад 

культуры старэйшага пакалення, юнацкая культура. Нас, жабракоў-

постсаветыкус і абарыгенаў багатай Заходняй Еўропы, аб’ядноўвае якраз 

адлучанасць ад роднай, хрысціянскай па сваѐй аснове культуры (Яшчэ раз 

нагадваю, што хрысціянства – гэта арганічны сінтэз народнай касмаганічнай 

культуры Жывы з высокай філасофіяй і мараллю Хрыста.) А культура – для 

чалавека адзіная жыццятворная прастора. Толькі ва ўлонні роднай культуры 

чалавек можа адчуваць сваю неадлучанасць ад вечнага часу і не ўспрымаць 

акаляючае асяроддзе варожа. Араб, што пасяляецца ў Парыжы, чачэнец, што 

пасяляецца ў Маскве, турак, што пасяляецца ў Берліне, зусім не спяшаюцца 

парываць са сваѐй роднай культурай і рэлігіяй, у той час як карэнныя 

парыжане, масквічы, берлінцы, што належаць да розных пакаленняў, 

належаць  ужо  і  да  розных  культурных  традыцый. Сѐнняшні малады 

чалавек – гэта амерыканізаваны малады чалавек, які абсалютна не ведае 

роднай мовы, затое добра ведае англійскую, фенаменальна далѐкі ад роднай 

зямлі, культуры, затое выхаваны на галівудскай кінапрадукцыі. Вось чаму 

арабы ў Парыжы, чачэнцы ў Маскве, цыгане  ў Мінску паспяхова 

размнажаюцца, а карэннае насельніцтва тут вымірае. Без нацыянальнай 

культуры страчваюцца паміж людзьмі не толькі духоўныя, але нават 

роднасныя сувязі. Страшна тое, што інтэлігенцыя згадзілася з такім 

абсалютна ненармальным становішчам, прыняла правілы гульні, што 

навязала ѐй абывацельская свядомасць, а тая, у сваю чаргу, сфарміравалася 

пад уплывам прадажых СМІ.   

      Нацыянальная культура – адна. Страціўшы яе, народ засвойвае культуры 

чужыя –  і губляе здольнасць да нацыянальнай самаідэнтэфікацыі. Ад 

здольнасці народа да зберажэння сваѐй нацыянальнай культуры залежыць яго 

здольнасць да супрацьстаяння розным знешнім выклікам. 

      І яшчэ адзін аспект той жа праблемы, якая датычыць нашага жыцця, – 

адносіны да прыроды. Мы не будзем замоўчваць таго факта, што менавіта 

прагнасць людзей ХХ ст. павінна ў экалагічным крызісе, у дэградацыі 

прыроды, а хутка і яе пагібелі. Прычым пра пагібель, пра якую не проста 

гаварылі, – крычалі зусім нядаўна (у 70-80-я гады), сѐння ўжо не прынята 

нават гаварыць. У наш час гэта нявыгадна тым фінансавым і прамысловым 

магнатам, што ўпраўляюць светам, і вось маўчаць журналісты, маўчаць 

вучоныя ў, здаецца ж, незалежных дзяржавах (Хоць слова «незалежны» ужо 

даўно варта было б паставіць у двукоссе.) 

      Упершыню ў гісторыі мы ведаем, што нашы дзеці будуць жыць у страшна 

збедненым, спаганеным свеце. І гэта непазбежна павінна прымусіць нас, калі 

яшчэ засталіся кроплі сумлення, зрабіць самае цяжкае: змяніць лад жыцця і 

погляд на свет. Неабходна павярнуцца тварам да прыроды. Гэта ж цудоўна – 

вярнуць роднай зямлі, ды ўсѐй Зямлі, яе прыгажосць. 



      Такім чынам, нацыянальная культура і прырода – вось самае важнае, 

самае каштоўнае для кожнага чалавека. 

      Сѐння шмат гавораць пра нацыянальную ідэю, дзяржаўную ідэалогію. Я 

неаднаразова паўтарала: нацыянальная ідэя штучна не выпрацоўваецца. Яна 

арганічна фарміруецца сама з жыццядзейнасці народа. Але яе арганічнаму 

фарміраванню зноў-такі перашкаджае шэраг сучасных міфаў, праз якія не 

прабіцца, кажучы фігуральна, багіне Жыве, інакш кажучы, нацыянальнай 

традыцыі. Адзін з асноўных міфаў капіталістычнага грамадства, у які 

абсалютна вераць нашы чыноўнікі і вытворцы прадукцыі, – міф пра прымат 

эканамічных фактараў, пра спажывецкую арыентацыю ў жыцці. Між тым 

такая арыентацыя ўжо даўно праявіла ўсе закладзеныя ў ѐй антыдухоўныя і 

антыкультурныя тэндэнцыі, паказала сваю антыгуманную, антычалавечую 

сутнасць. Самае слабое яе месца – няздольнасць адказаць на галоўнае 

пытанне: а што далей? У чым сэнс спажывецкага ладу жыцця? 

      Зноў вяртаюся да першага тэзіса: носьбіты зла штучна ўсѐ раздзяляюць, 

робяць антаганістамі насуперак законам прыроды і доказам розуму. 

      У прыродзе ўсѐ адзінае, існуюць розныя бакі, розныя функцыі аднаго і 

таго ж. Напрыклад, мозг чалавека: Бог паклапаціўся, каб паўшар’яў было два, 

і значыць, абодва патрэбныя для жыцця чалавека. У прыродзе ўсѐ дваічнае, 

амбівалентнае, але калі прынімаць пад увагу толькі адзін бок, выдаючы 

частку за цэлае, а другі бок ігнараваць ці нават знішчаць, каб не 

перашкаджаць жыць першай частцы, то нічога добрага не атрымаецца, у тым 

ліку для гэтай прывілеяванай палавіны. Возьмем той жа мозг. У апошнія 

стагоддзі развіваецца ў асноўным левае паўшар’е за кошт правага – 

вобразнага, інтуітыўнага. Атрымаўся перакос. Калі дамінуе толькі адно 

паўшар’е, яно зусім не будзе развівацца хутчэй, як можа здацца на першы 

погляд, а наадварот, атрафіруецца, як кожная аднабаковасць, або носьбітам 

такога мозгу ўжо будзе не чалавек, а робат. І сапраўды, насельніцтва Зямлі 

катастрафічна дэградуе. І наша сістэма адукацыі, якая ў СССР была лепшая ў 

свеце, услед за заходняй дэградуючай, лепшым сімвалам якой з’яўляецца 

прэзідэнт ЗША, імкнецца толькі да развіцця левага паўшар’я. Чыноўнікі – 

стваральнікі школьных праграмаў – не разумеюць, як павінна развівацца 

цэлае, а да парадаў пісьменнікаў, мастакоў, вучоных ніхто з заканадаўцаў не 

прыслухоўваецца. 

      Калі гіне адна частка, непазбежна гіне і іншая паводле закону цэласнасці: 

частка, што выпадае з цэлага, страціўшая з ім сувязь, абавязкова гэтым 

цэлым і адвяргаецца. Прынцып мыслення «або тое, або тое», тып усечанай 

логікі, якая бярэ пад увагу адзін бок існага і не бярэ іншы, насуперак 

патрабаванням дыялектыкі жыцця, непазбежна гэты адзіны бок ператварае ў 

сваю супрацьлегласць. Каварнасць д’ябла якраз у тым, што ѐн прадстаўляе 

сябе праведнікам. 

      Неяк незаўважна для сябе чалавецтва перайшло ад аднаго пастулату: 

«мець, каб жыць» да іншага: «жыць, каб мець» – і ўсѐ пайшло прахам, таму 

што спрацавала гэта д’ябальскае «або-або»: адной палавіне «мець» прынеслі 

ў ахвяру іншую – «жыць», і быццѐ адрынула чалавека. А ўсяго толькі 



пераставілі акцэнт з быцця-ў-сабе на быццѐ-для-сябе, і цэлае разбурылася, 

адвергла палавіну, хоць яна, палавіна, гэтага не заўважае, працягвае 

нарошчваць цывілізацыю, а між тым колькасць рэчаў, што ўвасобілі 

прагнасць і агрэсіўнасць спажывецкай цывілізацыі, ужо стала смяротнай для 

яе ж. 

      А ўсѐ пайшло з невялікай памылкі: прымітыўны чалавек робіць самога 

сябе цэнтрам сусвету. Але паколькі ѐн цэнтр, то ўсѐ астатняе – перыферыя, 

прызваная задавальняць яго патрэбы. Адсюль усѐ і пачалося. «Нічога святога, 

усѐ дазволена» – абсалютна буржуазная парадыгма, умова 

прадпрымальніцтва: або прынцыпы, або грошы. Наша жыццѐ цяпер 

складваецца не ва ўзаемнай падтрымцы, а, наадварот, ва ўзаемнай варожасці. 

Мы забыліся, што грошы, эканамічныя адносіны не з’яўляюцца адзінай 

сувяззю паміж людзьмі. 

      Дагматычны прынцып мыслення адбіўся і на іншай пары 

супрацьлегласцяў: паколькі навука – дабро, то міфалогія, рэлігія разглядаліся 

і нават сѐння разглядаюцца як зло. Але і навука, і рэлігія ўвайшлі ў жыццѐ і 

таму не могуць быць астаўлены без увагі. Наіўна думаць, што 

светаадчуванне, што панавала на працягу тысячагоддзяў, не аказала ўплыву 

на чалавечую псіхіку. Ні страх, ні пагрозы не могуць вытравіць з памяці 

перажытае, што засталося ў генах, у падсвядомасці. Знікаюць толькі часовыя 

забабоны, а калі не знікаюць, значыць, не забабоны, значыць, спрадвечнае, 

сапраўднае. Не толькі таму, што міфалагічным або рэлігійным бачаннем 

свету прасякнута культура многіх стагоддзяў, а і таму, што ў свеце 

псіхічным, як і ў свеце фізічным, нішто не знікае, а толькі адыходзіць у 

патэнцыю і час ад часу праяўляецца. 

      «Сапраўдны чалавек утварае адзінае цэлае з усімі рэчамі», – гаварыў 

кітайскі філосаф ХІ ст. Мін Дао. Той, хто вырашыў панаваць над прыродай, 

становіцца яе рабом, хто па-спажывецку ставіцца да ўсяго знешняга, сам 

робіцца ахвярай, бо ўсѐ звязана з усім. Разбураючы нешта па-за сабою, 

чалавек разбурае перш за ўсѐ самога сябе. А чаму людзі пачалі разбураць, 

знішчаць прыроду? Таму што страчвалася міфалагічнае мысленне, заганялася 

менавіта ў падкорку. Розум жа не перашкаджаў знішчэнню. Разбуралася тое, 

што стала ўспрымацца як чужое, знешняе. А калі, як у міфалогіі, усѐ ў табе і 

ты ва ўсім? Цэласны чалавек і ў іншым бачыць цэлае і не можа рабіць замах 

на яго. Цэлае і ѐсць свабода, а свабодны розум – гуманны. 

      Для міфалагічнага мыслення характэрны цэласны погляд на рэчы: «і тое, і 

гэта», а не «або тое, або гэта». Усѐ адзінае, усѐ Жыва, і калі ты – частка 

цэлага, ці станеш ты яго разбураць? 

      У сувязі з гэтым пастулатам і паміж навукай і рэлігіяй не можа быць 

супярэчнасці: ім няма чаго дзяліць. Яны павінны спасцігаць свет як цэлае, 

але спасцігаць рознымі шляхамі, спосабамі. Безумоўна, цэлае ― дасягальнае 

перш за ўсѐ для правага паўшар’я, інакш кажучы, не для аналітычнага 

мыслення, а для інтуіцыі. Развітая інтуіцыя схоплівае цэлае адразу, не 

раздзяляючы на часткі, і таму дае адэкватны яго вобраз. Вось чаму мастацтва  

больш правільна адлюстроўвае быццѐ, чым навука. Але ў апошні час 



фіксуецца ўсѐ большае набліжэнне адно да другога навукі і рэлігіі. Такія 

дасягненні сучаснай фізікі, як хвалѐвая і квантавая тэорыі святла,  адкрыццѐ 

слабых узаемадзеянняў, пераасэнсаванне прыроды вакуума як 

патэнцыяльнага быцця, у якім заключаны ўсе структуры і формы, – гэта тыя 

напрамкі навукі, якія знаходзяць пацвярджэнне ў старадаўняй міфалогіі. 

      Такім чынам, каб зразумець жыццѐ, неабходна перш за ўсѐ палюбіць яго 

«паперадзе логікі», гаворачы словамі Алѐшы Карамазава, а каб яго зрабіць 

чалавечым і прыгожым, неабходна самім стаць лепшымі, змяніць парадыгму 

сваіх адносін да свету. 
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