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ВЕРАВЫЗНАННЕ БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ: ЗМЕСТ І ФОРМА 

 

          Вясковае насельніцтва беларусаў Падзвіння ў канфесійным плане ў 

пераважнай сваѐй большасці мае каталіцкае альбо праваслаўнае 

веравызнанне. Але шматлікія даследчыкі адзначаюць тое, што хрысціянства 

ў так званым чыстым выглядзе на тэрыторыі ўсходніх славян, у тым ліку і 

Беларусі, не існавала. Так, Мірчэ Эліадэ пісаў: «Сапраўдныя цяжкасці ўзніклі 

пазней, калі хрысціянскія місіянеры сутыкнуліся, асабліва ў Заходней і 

Цэнтральнай Еўропе, з жывымі народнымі рэлігіямі. Вольна-нявольна 

прыйшлося “хрысціянізаваць” асобы багоў і “язычніцкія” міфы, якія ніяк не 

магчыма было вакараніць. Мноства багоў і герояў, што забівалі Цмокаў, 

ператварыліся ў Георгіяў-пераможцаў, багі навальніцы ператварыліся ў 

святога Іллю. Шматлікія багіні ўрадлівасці былі прыраўняны да Багародзіцы 

або святых. Можна казаць, што нейкая частка народнай рэлігіі Еўропы 

выжыла і захавалася, прыняўшы форму каляндарных свят і культа святых. 

Царкве прышлося больш за дзесяць стагоддзяў змагацца супраць устойлівага 

ўлівання “язычніцкіх” элементаў (то бок таго, што прыналежыла касмічнай 

рэлігіі) у хрысціянскія легенды і хрысціянскую практыку. Вынікі гэтай 

жорсткай барацьбы былі больш чым сціплымі, асабліва на поўдні і 

паўднѐвым усходзе Еўропы, дзе ў фальклоры і рэлігійнай практыцы вясковай 

мясцовасці  яшчэ ў канцы ХІХ стагоддзя  сустракаліся міфы і рытуалы, якія 

ўзыходзяць да самай глыбокай старажытнасці і нават дагістарычных часоў» 

[11, 171]. 

          Сапраўды, веравызнанне беларусаў Падзвіння нельга адназначна 

вызначыць як хрысціянскае. Як жа трэба называць паводле рэлігійнага стану 

жыхароў гэтага рэгіѐну? Паняцце «народнае хрысціянства», якое ўжываюць 

адносна традыцыйнай народнай рэлігіі, мае некалькі трактовак. Так, расійскі 

даследчык А. Панчанка разважаў: «Народнае хрысціянства… Што трэба 

разумець пад гэтым словамі? У навуковым звароце існуе некалькі тэрмінаў, 

якія вылучаюць і акрэсліваюць (хутчэй інтуітыўна, а не лагічна) гэтую сферу: 

“дваяверства”, ”народныя вераванні”, ”бытавое праваслаўе” і г. д.» [8, 17]. 

Наконт паняцця «дваяверства» даследчык І. Левін выказаў наступную думку: 

«Навукоўцы здаўна выкарыстоўваюць тэрмін ”дваяверства” для апісання 

народнай рэлігіі ў Расіі. На прафесійным жаргоне ѐн абазначае рэлігійную 

сістэму, у якой язычніцкія вераванні і абрады захоўваюцца пад вонкавым 

пластам хрысціянства» [5, 11–12]. А А. Чарняцоў заўважыў наступнае: 

«Ужыванне слова ”дваяверства” нярэдка выклікае пярэчанні спецыялістаў. 

Яны заснаваны на тым, што сінкрэтычны светапогляд чалавека старажытнай 

Русі, які ў значнай ступені захаваўся ў патрыярхальнага сялянства да Новага 

часу, уяўляў сабой арганічнае адзінства. Такое сцвярджэнне цалкам 

справядлівае» [10, 16]. 

         Пагадзімся, што выкарыстоўванне дадзенага тэрміна для абазначэння 

веравызнання насельніцтва Падзвіння не зусім карэктнае. Для жыхароў вѐскі 



існуе адна рэлігія. Яны не падзяляюць яе на язычніцва і 

праваслаўе/каталіцызм. На нашу думку, тэрміны «бытавое» ці «народнае 

праваслаўе» таксама не падыходзяць для вызначэння веравызнання 

беларусаў Падзвіння. Калі ў Цэнтральнай частцы Еўрапейскай Расіі 

пераважная большасць вясковага насельніцтва – гэта вернікі праваслаўнай 

канфесіі, то для вясковага насельніцтва Беларускага Падзвіння характэрна 

шырокая распаўсюджанасць як праваслаўя, так і каталіцызму. Тэрміны 

«бытавое праваслаўе», «народнае праваслаўе» ў пэўнай ступені можна 

выкарыстоўваць толькі ў дачыненні да праваслаўнага насельніцтва. 

А. Боганева адзначае: «Народнае праваслаўе – гэта актуалізацыя 

праваслаўна-рэлігійнага вопыту ў пэўнай культурнай лакальнай традыцыі 

(сяло, вѐска, прыход, прыхрамавы асяродак і да т. п.). Яно з’яўляецца адным 

з важнейшых складнікаў светапогляду супольнасці, якая ідэнтыфікуе сябе ў 

якасці праваслаўнай, у многім вызначае менталітэт гэтай супольнасці, вобраз 

яе светаўспрымання, унутранага і знешняга жыццця. <…> Пры гэтым ў 

кожнай лакальнай традыцыі суіснуюць, а часта вельмі шчыльна 

пераплятаюцца з хрысціянскімі ўяўленнямі шматлікія элементы магічнага 

светаўспрымання, якія вытокамі ўзыходзяць у дахрысціянскі перыяд і 

праяўляюцца ў абрадах і звычаях, вераваннях, правілах, прыкметах, 

забаронах і г. д.» [3, 153]. 

         Можна было б пагадзіцца з гэтай думкай і карыстацца тэрмінам 

«народнае праваслаўе» ў дачыненні да праваслаўнага насельніцтва беларусаў 

Падзвіння, калі б не адна акалічнасць: у дадзеным этнаграфічным рэгіѐне 

Беларусі існуе вялікая колькасць змешаных шлюбаў і шмат праваслаўна-

каталіцкіх сем’яў. Многія святы народнага календара ў такіх сем’ях 

адзначаюцца двойчы: «Дык як мы малыі былі, дык у нас было пастаянна два 

Вялікадня і двое Каляд, дык нам тожа добра, і тады напякуць булак і тады. 

Дык усе сьміяліся, што нам дужа добра было» [*1]. «Я праваслаўны, мяне ў 

цэркві крысцілі. Я праваслаўны”. – “А жонка?” – “А ана католічка”. – “А 

дзецей вы у якой?” –  “Гэта па жэланію ейнай. Я ні хацеў прэчыць, іна ў 

касцелі сына і дачку”. – “А сьвяты вы я,к разам сьвяткуеце?” – “І іхныі 

сьвяткуім, і свае сьвяткуім» [*2]. 

         У насельнікаў Падзвіння існуюць так званыя «інтэграцыйныя» 

тэндэнцыі: «”А як вы думаіце ці ѐсьць розніца між праваслаўнымі і 

католікамі?” – “А якая разніца. Што гэты Бог адзін. А вера гэта што гэта 

адзін сабе, другі сабе, ніяк ня могуць смірыцца, каб адно свята было як 

сѐлета во разам. Так добра, у ўсіх разам святы» [*3]. 

Ёсць і іншыя прыклады суіснавання на адной тэрыторыі праваслаўных і 

каталікоў. Напрыклад, наведванне прадстаўнікамі адной канфесіі культавага 

месца іншай: «А дачка цяпер у цэркву ходзіць і бацюшку казала, што я ў 

касцелі хрышчона. Нічога, кажыць, гэта. Гэта адзін Бог. Ці польскі, ці рускі 

– усѐ роўна» [*4]. 

        Талерантнасць існавала і ў адносінах да вясковых святыняў, у 

прыватнасці абразоў: «Гэта праваслаўныі іконы (паказвае). Во гэта 

каталічэскіі іконы (паказвае). Цэркаў пана Езуса называлася. Мой муж быў 



каталік. За каталіка вышаўшы была. Дык ягоныі былі іконы. Гэта мая 

руская”. – “А яго польскія?” – “А ягоная польская. Ну але ж нічога. Бацюшкі 

прыхадзілі. І цяпер жа во прыходзяць бацюшкі, у нас тамака асвянчаюць 

хаты. І кажуць, нічога гэта. Ці польскіі, ці рускіі, вера жа адна. У мяне жа 

во сынок крышчоны ў касцелі, і дачка крышчоная ў касцелі, а я праваслаўная» 

[4]. 

        Здараліся выпадкі, што праз адсутнасць каталіцкага касцѐла ў 

мясцовасці ці па прычыне яго закрыцця савецкай уладай жанчыны 

каталіцкага веравызнання хрысцілі дзяцей у праваслаўнай царкве: «Ну вазілі 

у цэркву, касцѐл. Я дваіх у цэркві ксціла, касцѐла ўжо ні было”. – “У 

праваслаўнай цэркві?” – “Ну”. – “А цэрква дзе была?” – “У Празароках. 

Ужо як радзіла там, тады матушка купала яе. Гэткую ж ня можна, нада 

было купаць. Паехалі туды, матушка пакупала, і бацюшка абаксціў» [*5 ]. 

          Такім чынам, можна адзначыць, што тэрміны «народнае праваслаўе», 

«бытавое праваслаўе», як і тэрмін «народны каталіцызм», будуць у 

пераважнай ступені штучнымі, і больш правільна ў адносінах да 

этнаграфічнага рэгіѐна Беларускага Падзвіння выкарыстоўваць абазначэнне 

«народнае хрысціянства» альбо «народная рэлігія». Але, безумоўна, гэта ня 

значыць, што нельга вылучаць асобна элементы народнага хрысціянства ў 

каталікоў і праваслаўных, бо яны маюць пэўныя адрозненні і асаблівасці. 

Наступная праблема, якая паўстае перад даследчыкам, гэта вызначэнне 

сутнасці народнай рэлігіі беларусаў Падзвіння. Адказ на пытанне: якія 

элементы ў ѐй пераважаюць, язычніцкія ці хрысціянскія? Г. А. Носава 

адзначае наступнае: «<…> Дахрысціянская рэлігія ўсходніх славян, каб 

захавацца ў барацьбе з праваслаўем, запазычвала з яго падобныя і роднасныя 

элементы і рысы <…>. Разам з тым праваслаўе шчыльна напаўнялася 

дахрысціянскімі рэлігійнымі ўяўленнямі і вобразамі» [7, 4]. Гэта дазваляе 

меркаваць, што народная рэлігія ўсходніх славян – гэта свайго роду 

«хрысціянізаванае язычніцтва», але адначасова гэта і хрысціянства, 

трансфармаванае язычніцтвам. Так што ж уяўляе сабой народная рэлігія? 

Якую яна мае форму: хрысціянскую, ці язычніцкую? І які змест? Відавочна 

тое, што вясковае насельніцтва Падзвіння не ўсведамляе сябе язычнікамі, а 

лічыць паслядоўнікам каталіцкага альбо праваслаўнага веравызнання. 

А. Боганева адзначае: «Сялянскія жыхары сталага ўзросту – носьбіты 

мясцовай традыцыі не ведаюць ні такіх словаў, ні такіх паняццяў, як 

“язычніцтва”, або “паганства”, яны ўсведамляюць і адчуваюць сябе 

хрысціянамі, і не лічыцца з гэтым самавызначэннем немагчыма» [2, 22]. 

Даследчыца, спасылаючыся на А. Б. Страхава, таксама гаворыць аб тым, што 

пэўныя элементы традыцыі маюць паходжанне, не звязанае з язычніцтвам і 

тым больш з рэшткамі індаеўрапейскай міфалогіі: «Народная духоўная 

культура – вынік многавекавой эвалюцыі, якая адпраўляецца ў асноўным ад 

хрысціянскага культурнага пласта. Вядомае адзінства рознаэтнічных 

варыянтаў сялянскай еўрапейскай духоўнай культуры тлумачыцца не 

агульнымі глота-этнічнымі (індаеўрапейскімі) яе каранямі і вытокамі, а 

хрысціянствам, прынесеным у падобнае сацыяльнае асяроддзе» [3, 153]. 



Такім чынам, А. Боганева мяркуе, што галоўную ролю ў народнай рэлігі 

адыгрывае хрысціянства. 

         Знаўца культуры Беларускага Падзвіння У. Лобач сцвярджае, што 

народная рэлігія была хрысціянскай толькі па форме, а па змесце – 

язычніцкай: «Нават у ХІХ – пачатку ХХ ст. традыцыя захоўвала сваю 

ўнутраную цэльнасць, функцыянальнасць і самадастатковасць, нягледзячы на 

фармальныя інавацыі хрысціянства. І хоць з канца ХІХ ст. у традыцыйнай 

культуры ўжо пачынаюць праяўляцца разбуральныя тэндэнцыі і крызісныя 

з’явы – у гэтым менш за ўсѐ вінаватая царква. Галоўную небяспеку для 

традыцыі несла індустрыяльнае грамадства са саймі прынцыпамі і 

канцэптамі эканомікі, навукі і веры» [6]. 

          І. Левін адзначае наступнае: «Калі царква засвойвала народныя 

вераванні, яна рабіла гэта змушана, каб атрымаць больш шырокае прызнанне. 

Паколькі рэлігійны свет сялян ХІХ ст. апынуўся толькі ў нязначнай ступені 

хрысціянскім, канцэпцыя дваяверства распаўсюдзілася і на яго» [5, 12]. 

А. Боганева піша: «Народнае хрысціянства ў прынцыпе не тэарэтычнае, не 

рэфлексіўнае. Яго спецыфіка заключаецца ў тым, што вера зліваецца з ладам 

жыцця, становіцца матывацыяй паводзін, арганізуе побытавую і святочную 

культуру. Прадстаўнік вуснай культуры, магчыма, не зможа сфармуляваць і 

выказаць дагматыку сваѐй веры, але часта менавіта яна будзе вызначаць яго 

ўчынкі, самавызначэнне, адносіны да свету і людзей, г. зн. дагматычны змест 

будзе засвоены на ўзроўні маральна-этычных рэалій» [3, 153]. 

          У чым жа заключаецца гэты дагматычны змест? Ці хрысціянскі ѐн па 

сваѐй сутнасці? На нашую думку, рэлігію, што ўяўляе сабой комплекс 

дахрысціянскіх звычаяў (якія ў вялікай ступені напаўняюць яе змест) і 

біблейскіх вучэнняў хрысціянскай царквы, мэтазгодна называць 

традыцыяналізмам, альбо, як намі было адзначана вышэй, народным 

хрысціянствам. Г. Носава вылучае наступныя змястоўныя кампаненты 

народнай рэлігіі: «У рускіх народных вераваннях да пазнейшага часу 

знаходзяцца сляды культа “маці-зямлі”, якая ўвасаблялася ў вобразе 

жаночага боства ўрадлівасці <…>. З сівой дахрысціянскай даўніны дайшло 

да нас шанаванне камянѐў, што надзяляліся звышнатуральнымі якасцямі». І 

далей: «Такімі ж старажытнымі аб’ектамі ўшанавання выступалі вада і агонь 

<…>. Вада ў розных камбінацыях адыгрывала важную ролю ў знахарскім 

лячэнні, дзе выкарыстоўвалася як лекавы сродак. Разнавіднасццю яе 

шанавання быў культ водных крыніц: ручаѐў, крыніц, калодзежаў, азѐр і да 

т. п.» [7, 7]. 

          Вялікую ролю ў народным хрысціянстве адыгрывалі вясковыя святыні. 

А. Боганева адзначае: «У якасці вясковых святынь могуць выступаць 

наступныя прыродныя, культурныя аб’екты і асяродкі: крыніцы, камяні, 

дрэвы, прошчы, крыжы, абразы, капліцы, цэрквы (касцѐлы), манастыры» [2, 

19]. А. Панчанка вылучае сярод вясковых святыняў таксама нацельны 

крыжык: «Відавочна, што нацельны крыж адыгрываў у народнай міфалогіі 

даволі важную ролю, не абмяжоўваючыся выключна ахоўнай функцыяй. 



Можна меркаваць, што нацельны крыж быў непарыўна звязаны са сваім 

уладальнікам і таксама служыў медыятарам “зароку”» [8, 97]. 

         Да народнага хрысціянства адносяцца таксама пэўныя элементы 

радзіннай, вясельнай і пахавальнай абраднасці беларусаў Падзвіння. 

Т. Бернштам адзначаў: «Ступень суадносінаў царкоўнай і народнай частак у 

пераходных абрадах жыццѐ-смерць было рознай у асобных 

усходнеславянскіх епархіях і прыходах, што ў сукупнасці залежыла ад 

канфесійных нюансаў – уплывовасці праваслаўнай (або іншай) царквы, 

аўтарытэту прыходскага храма і святара, пісьменнысці набажэнства, 

набожнаасці недухоўных, а таксама ад этнічных і народна-хрысціянскіх 

традыцый» [1, 86]. 

          Народнае хрысціянства звязана таксама з народнай медыцынай і 

знахарствам. Замова, інструмент знахара, фактычна нічым не адрознівалася 

ад малітвы ў вачах сельскага жыхара. Вось што заўважыў на гэты конт 

Д. Угрыновіч: «Малітва як спецыфічны рэлігійны абрад утварылася на 

аснове першабытных замоў і закляццяў, то бок так званай вербальнай магіі. 

Малітва першапачаткова ўваходзіла ў склад ахвярапрынашэння як яе 

вербальны кампанент» [4, 206]. 

          Да народнага хрысціянства можна аднесці і народныя святы. А. Катовіч 

зазначыла: «Вясковы сегмент славянскага, у тым ліку і беларускага, 

традыцыйнага календара стаў своеасаблівай эксперыментальнай пляцоўкай, у 

межах якой на працягу шэрага стагоддзяў адбываўся складаны і часам 

супярэчлівы працэс узаемапранікнення і ўзаемаўзбагачэння народнай і 

хрысціянскай традыцый. Вынікам таго эксперыменту стаў своеасаблівы 

сінтэз гэтых традыцый, які атрымаў назву “народнае хрысціянства” і да 

гэтага часу шмат у чым вызначае спецыфіку нашага менталітэту...» [4, 83]. 

          Такім чынам, беларускае насельніцтва этнаграфічнага рэгіѐна 

Падзвіння можна лічыць прадстаўнікамі «народнага хрысціянства», што 

вызнаюць «народную рэлігію». На нашу думку, больш правільна карыстацца 

такімі вызначэннямі, як «традыцыяналізм», або «этнічная рэлігія», і не варта 

ўжываць тэрміны «паганства», «язычніцтва», «народнае праваслаўе», 

«праваслаўе», «каталіцтва», «дваяверства» і г. д. у дачыненні да 

веравызнання жыхароў азначанага рэгіѐну. У сваю структуру народнае 

хрысціянства ўключае элементы дахрысціянскіх уяўленняў (паганства), 

біблейскае хрысціянскае вучэнне, а таксама новы прадукт, які ўтварыўся пры 

сінтэзе гэтых дзвюх традыцый. У народную рэлігію беларусаў Падзвіння, 

акрамя хрысціянскай дагматыкі, ўваходзіць культ вясковых святынь, 

элементы каляндарнай і сямейнай абраднасці, знахарства, фальклору і шмат 

іншых складнікаў са сферы духоўнага і матэрыяльнага жыцця мясцовага 

насельніцтва. 
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