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кинопродукцию и 0,3 % на радио. Учитывая тенденцию к развитию мо-
бильных медиа (коммуникаторы с доступом к интернет-контенту), когда 
информация с блогов и новостных лент приходит в реальном времени, 
взаимодействие с медиа стало постоянным. Это сказывается не только 
на изменении образа жизни, который, как блестяще показал А. Тоффлер 
в «Футурошоке», ускоряется, но и на их психике и даже философских 
воззрениях. Сложная система коммуникаций не просто передает инфор-
мацию, а формирует определенный способ мышления, чувствования 
и поведения (в основе этой идеи – знаменитый афоризм М. Маклюэна 
«медиа – это сообщение»). 

Благодаря трудам М. Маклюэна, Н. Постмана, У. Онга и других ис-
следователей, в 1970-х гг. в США и Канаде зародилась новая наука о 
медиа – медиаэкология. Профессор Л. Стрэйт считает, что наиболее точ-
ное ее определение – изучение медиа как среды (environement). То есть 
медиаэкологию можно считать разделом экологии человека (эта наука 
делает акцент на особенностях взаимодействия человека со средой), 
наукой, которая концентрируется на информационной среде обитания 
и влиянии медийных технологий, а также изучает проблемы адаптации 
человека, существующего в символьной реальности медиа. Н. Постман 
понимает под экологией средств коммуникации изучение влияния сим-
волических систем и технологий на социальную организацию, позна-
вательные процессы, политические и философские идеи общества. По 
мнению Н. Постмана, картина мира зависит от типа медиа, которым мы 
пользуемся, а так как человеческая культура непосредственно зависит 
от коммуникации, изменения в ее модели «имеют серьезные идеологи-
ческие и эпистемологические последствия» [4; 5]. 

Медиаэкология по своей сути очень близка к определению комму-
никативистики или коммуникологии, которое приводит Л. Землянова: 
«наука, которая исследует социально-гуманитарные аспекты формиро-
вания и деятельности коммуникационных средств и систем», предмет 
которой – «формы и средства, функции и потенции информационно-
социальных связей» [2]. Э. Уитмор сравнивает науку, изучающую ме-
диа, с зонтом, спицами которого наряду с журналистикой являются 
мно жество других наук [1]; это положение характерно и для такого меж-
дисциплинарного подхода, которым является медиаэкология: она тесно 
связана с социальной философией, психологией, антропологией и куль-
турологией, социологией, философией техники. 

Практические последствия изучения медиа под таким углом, как 
уточняет профессор Л. Стрэйт, заключаются в том, что мы можем изу-
чить механизмы работы СМИ и СМК, оценить их влияние и эффект на 
разные общественные структуры и использовать медиа максимально эф-
фективно. Патогенное влияние медиа разнообразно: это и манипуляции, 
и пропаганда, и трансляция агрессии, порнографии и гиперрекламы. 
Важно также понять глубинные сдвиги в культуре и социуме – напри-
мер, развитие социальных сетей приводит к появлению «коллективной» 
или «цифровой» личности, технологии коммуникации позволяют рабо-
тать над проектами удаленно, меняя понимание пространства, а концепт 
«интимности» (privacy) исчез из-за распространения мобильных теле-
фонов. Виртуальная медиасреда порождает новую форму реальности –
дополненную (advanced reality), преобразованную средствами медиа. 
И это уже не абстракция вроде построений Бодрийяра, а реальная тех-
нологическая платформа, гуманитарный аспект которой еще предстоит 
изучить медиаэкологам.
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Галіна Тычко
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

ÁÅËÀÐÓÑÊÀÌÎ¡ÍÛ ÊÀÍÔÅÑ²ÉÍÛ ÄÐÓÊ ÇÀ ÌßÆÎÉ
Гісторыю беларускамоўнага рэлігійнага друку па-за межамі Беларусі 
ўмоўна можна падзяліць на некалькі перыядаў. Першы з іх датуец-
ца 1913–1920 гг. і звязаны з выхадам двух каталіцкіх перыядычных 
выданняў – газеты «Bielarus», якая выходзіла ў Вільні, і тыднёвіка 
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«Krynica», што выдаваўся ў Петраградзе, а пазней пачаў выходзіць у 
Мінску. Асобную старонку ў гісторыі беларускага канфесійнага друку 
займае заходнебеларускі перыяд (1921–1939 гг.) – час, калі заходняя 
частка Беларусі была ўключана ў склад Другой Рэчы Паспалітай. Тады 
выходзіла 13 беларускіх рэлігійных выданняў, 6 з якіх былі права-
слаўныя, 5 – каталіцкія і 2 – пратэстанцкія. Апрача таго, існавала задума 
выдаваць у Віленскай дыяцэзіі ўніяцкі часопіс «Беларускі Вуніят», 
якая так і не ажыццявілася. Падчас Другой сусветнай вайны ніводная 
з беларускіх канфесій не мела свайго перыядычнага выдання. Паводле 
звестак беларускага гісторыка Ю. Туронка, прыведзеных у кнізе 
«Беларуская кніга пад нямецкім кантролем (1939–1944)» (Мінск, 2000), 
у перыяд з 1939 па 1944 гг. выйшла ўсяго 9 выданняў: 5 каталіцкіх, 3 
праваслаўныя, 1 пратэстанцкае. У асноўным гэта былі літургічныя кнігі, 
прызначаныя для набажэнства. У Савецкай Беларусі, як вядома, да 1988 
года ўключна легальна не выйшла ніводнага рэлігійнага выдання. 

Цікавасць да рэлігійнага друку на Беларусі ўзрасла напрыканцы ХХ – 
пачатку ХХІ стагоддзяў. Самым значным даследаваннем стала кніга 
C. Говіна «Канфесійны друк у Беларусі» (Мінск, 2008). Аўтар слушна 
адзначае, што актывізацыя рэлігійнага жыцця на Беларусі, заўважная 
на пераломе XX–XXІ стагоддзяў, спалучана ў значнай ступені з шыро-
кім выкарыстаннем друкаванага слова, аўдыявізуальных СМІ, інтэрнэту. 
Кніга С. Говіна знаёміць як з дагматыкай традыцыйных канфесій, што 
на працягу стагоддзяў існавалі на Беларусі, так і з разнастайнымі рэлігій-
нымі тэндэнцыямі новага часу і, безумоўна, найперш з развіццём, станам 
і роляй іх сродкаў масавай інфармацыі. У даследаванне былі ўключаны 
дадатковыя дапаможныя матэрыялы, у прыватнасці, «Бібліяграфічны 
паказальнік рэлігійных выданняў у Беларусі (1863–2005 гг.)», «Слоўнік 
рэлігійных тэрмінаў». 

Аднак, як вядома, беларускі рэлігійны друк існаваў не толькі на 
тэрыторыі Беларусі, але і па-за яе межамі. Асабліва ўзрасла яго роля ў 
перыяд БССР, калі легальнае друкаванае рэлігійнае слова ў краіне было 
пад забаронай. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны на Захадзе 
апынулася каля 100 тысяч беларусаў, якія заснавалі там свае друкаваныя 
выданні. «Беларускі друк на эміграцыі – гэта адначасна частка Беларусі, 
якую эміграцыя прадстаўляла і якой ганарылася праз доўгія гады ў 
сужыцці з іншымі дзяржавамі і народамі» [1, с. 11], – засведчыла адна з 
прадстаўніц беларускай эміграцыі Зора Кіпель.

Сама па сабе беларуская эміграцыя была вельмі разнароднай: да 
палітычнага, сацыяльнага і ўзроставага размежаванняў дадавалася яшчэ 
і канфесійнае. Іншыя народы на чужыне звычайна аб’ядноўваў рэлігійны 
чыннік, аднак шматканфесійнасць беларусаў выявілася і ў эміграцыі. 
Каля 70 % яе складалі праваслаўныя, 20 % католікі і прыблізна 7–8 % пра-
тэстанты. У чэрвені 1948 г. у Канстнацы (Германія) была адноўлена Бела-
руская аўтакефальная праваслаўная царква (БАПЦ), якая адыграла знач-
ную ролю ў захаванні нацыянальнай тоеснасці на чужыне, безумоўна, і 
з дапамогай друкаваных выданняў. У перыяд з 1948 па 2005 г. на захадзе 
беларуская эміграцыя мела 78 перыядычных выданняў і календароў, 68 з 
іх былі беларускамоўныя і 10 – англамоўныя. Сярод беларускамоўных 34 
выданні належалі БАПЦ, 21 – каталіцкай царкве і 13 – пратэстанцкай. У 
пасляваенны час беларускі рэлігійны друк існаваў у Германіі і Аўстрыі, 
пазней у Францыі, Бельгіі, Іспаніі, Ватыкане, Вялікабрытаніі і Італіі. 
Найбольш значныя выданні – штомесячны часопіс «Праваслаўны Бела-
рус» (1947–1949) – рэдактар і выдавец Кастусь Якуб, і каталіцкі часопіс 
«Божым шляхам», першы нумар якога выйшаў у 1947 г. у Францыі. 
Ініцыятарам стварэння часопіса і яго першым рэдактарам быў святар Леў 
Гарошка. Дзякуючы рэлігійнай талерантнасці, змястоўнасці і шырокаму 
дыяпазону друкаваных тут матэрыялаў, гэты часопіс заслужана лічыўся 
самым значным і аўтарытэтным у беларускім эміграцыйным друку [1, 
с. 196]. Спачатку ён выдаваўся штомесячна, а з 1951 г. «Божым шляхам» 
стаў выходзіць раз на два месяцы. У Італіі з 1950 па 1970 г. ксёндз Пётр 
Татарыновіч выдае часопіс для католікаў «Znic». Усяго пабачыла свет 
120 нумароў. Часопіс друкаваўся лацінкай, таму не змог здабыць такую 
шырокую аўдыторыю, як «Божым шляхам», хоць па ідэйна-тэматычнай 
скіраванасці ён, арыентаваны найперш на рыма-каталікоў, быў блізкі да 
часопіса Льва Гарошкі.

У Паўночнай Амерыцы рэлігійны друк беларускай дыяспары прад-
стаўлены 31 выданнем: 17 праваслаўных, 7 каталіцкіх і 7 пратэстанцкіх. 
Большасць з іх – 28 – выходзіць у ЗША і толькі 3 у Канадзе. Самыя 
значныя сярод іх – «Царкоўны Сьветач» (Саўт Рыўер) і «Голас Царквы» 
(Нью-Ёрк). Абодва выданні – праваслаўныя.
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