
БолгаріТ протестанти взаемодіють з Ышими конфеЫями в захисті консервативних 
цінностей.
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Трансфармацыя прапаведніцтва ў перыяд Асветніцтва

Клімуць Лада Яраславаўна,
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А.А. Куляшова 

(г. Магілёў, Беларусь)

З распаўсюджваннем ідэй Асветніцтва змяняюцца і падыходы да прапаведа- 
вання. Прапаведнікі пачынаюць арыентавацца на ўзросшы ўзровень адукаванасці 
насельніцтва.

У ХVIII ст. перад прапаведнікамі паўстала задача адаптаваць свае казанні такім 
чынам, каб прыцягнуць адукаваную аўдыторыю, якая ўспрыняла ідэі Асветніцтва. 
У Англіі ўжо ў ХVII ст. Каралеўскае таварыства распаўсюджвае чысты, неакласічны 
стыль. У Францыі Акадэмія ўвяла ўзнагароду за лепшае казанне. Папулярным 
прапаведнікам у Англіі быў Джон Цілатсан, які добра валодаў неакласічным стылем 
і ў сваіх казаннях звяртаўся перш за ўсё да розуму. Ён пазбягаў палемікі, залішняй 
эмацыянальнасці, яго выступленні вылучаліся яснай структурай, стрыманай мовай, 
да таго ж ён заклікаў да “разумнай рэлігіі”, і гэта зрабіла яго вельмі ўплывовым ча- 
лавекам у пратэстанцкай Еўропе [1, с. 141]. Ідэя заключалася ў тым, што стыль 
прапаведніка павінен быць простым, але высакародным.

У Францыі стандарты новага стылю ўстанаўлівалі прапаведнікі, натхнё- 
ныя класічнымі падручнікамі па рыторыцы. Людовік Х М  падтрымоўваў выбітных 
прапаведнікаў, але чакаў ад іх дакладнай арганізацыі выступлення, творчага пады- 
ходу, дасканалага стылю, элегантнай мовы. Нярэдка дэманстрацыя такіх якасцяў 
вяла да папрокаў у тым, што аратар перш за ўсё кіруецца мэтай праслаўлення 
сябе, а не Бога. Выдатным прапаведнікам быў Басюэ, казанні якога захоплівалі 
аўдыторыю сваім пылам, арыгінальнасцю, яснасцю і жывасцю мовы, на якую б
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тэму ён ні выступаў. У кожнага прапаведніка быў свой стыль. Л. Бурдалу называлі 
“каралём прапаведнікаў і прапаведнікам каралёў” [1, с. 142], ён быў маралістам і 
крытыкаваў прыдворных дам і кавалераў за ляноту і залішнія амбіцыі. Квітнелі ў 
Францыі і пратэстанцкія пропаведзі, прапаведнікі-гугеноты славіліся сваім аратарскім 
майстэрствам па ўсёй Еўропе. З'явіліся і навучальныя выданні: у 1688 г. Ж. Клод выдаў 
“Трактат аб складанні пропаведзяў”, які актыўна чыталі ў Еўропе.

На мяжы ХVII-ХVIII стст. нямецкія піетысты выступілі з ідэяй аб тым, што 
пропаведзі павінны не маралізаваць, а вяртаць да хрысціянства, узбуджаць веру, 
даць ёй месца ў паўсядзённым жыцці чалавека. Сярод тых, хто распаўсюджваў 
такія ідэі, можна назваць лютэранскага біскупа з Даніі Эрыка Пантапідана. Уплыў 
піетызму і янсенізму, англійскія і французскія мадэлі, новыя тэндэнцыі ў літаратуры 
і эстетыцы і павелічэнне адукаванай, развітай аўдыторыі паступова прывялі да 
шырокай крытыкі царкоўных казанняў. Евангельскія хрысціяне падкрэслівалі 
індывідуальны выбар і асабісты вопыт, а рэфарматары ва ўсіх краінах імкнуліся 
канкрэтызаваць біблейскія ісціны, зрабіць іх зразумелымі для народа. Таксама про- 
паведзь усё больш пачынаюць разглядаць як літаратуру, як дыскурс, для якога, 
акрамя прафесійных здольнасцей, патрабуецца літаратурны талент. Перыядычныя 
выданні ўсё больш месца аддаюць пад своеасаблівыя рэцэнзіі ці водгукі на казанні 
[2, с. 1].

Заклікі да простасці і яснасці знаходзілі водгук сярод духавенства Заходняй 
і Цэнтральнай Еўропы. Казанні сталі больш сціслымі, пераважаў тэматычны, а не 
аналітычны падыход. Прыхільнікі патэтычнага стылю асаблівую ўвагу надавалі 
эмоцыям. Для таго каб перадаць свой рэлігійны энтузіязм слухачам, Дж. Херві і
І.К. Лаватэр выкарыстоўвалі прастамоўныя выразы, эмацыянальны стыль і такія 
рытарычныя сродкі, як маналогі, клічныя сказы і сентыментальныя высновы.

Распаўсюджваецца ідэя, што кампетэнтнае казанне засноўваецца на сацыяль- 
ным вопыце прапаведніка, на яго здольнасці да псіхалагічных назіранняў. Самыя 
радыкальныя элементы ў пратэстантызме надавалі казанням моцны маральны ха- 
рактар. І.І. Шпальдзінг, прыхільнік Дж. Цілатсана, сцвярджаў, што пропаведзь можа 
быць карыснай толькі тады, калі “яна вядзе хрысціяніна да пабожнасці і міру ў душы” 
[1, с. 143]. Французскі літэратурны крытык Ж.-Ф. Мармантэль настойваў, што неаба- 
вязкова залішне абцяжарваць вернікаў дактрынамі, таму што той факт, што яны 
прыйшлі ў царкву, даказвае, што яны ўжо хрысціяне. Таму казанне павінна быць 
накіравана на тое, каб з верных хрысціян зрабіць дабрадзейных прыхажан [3, с. 13].

Герменэўтыка разглядала тэкст Бібдіі як састарэлы, але прызнавала, што 
ён утрымлівае зерне ісціны. Гэта прывяло да крытыкі выкарыстання састарэ- 
лай мовы, незразумелых на сённяшні дзень выразаў. Так, В.А. Тэлер прапанаваў 
замяніць архаічны выраз “зварот у веру” тэрмінам “самаўдасканаленне”. Для такіх 
святароў, як І.Ф.В. Іерузалем, казанні якога вельмі падабаліся адукаваным людзям 
усёй Еўропы, пропаведзь стала галоўным нітсрументам асветніцтва, маральнай 
цэласнасці і духоўнага спакою.

Прапаведнікі часто звярталіся да таго, што яны разглядалі як непатрэбны 
атеізм, які ахапіў вышэйшыя колы грамадства. Распаўсюджваецца ідэя аб тым, што, 
хоць пропаведзь павінна трактаваць і абараняць сэнс біблейскіх тэкстаў, у той жа 
час яна павінна быць карыснай. У цэлым, святары адрэагавалі на з'яўденне аду- 
каванай публікі, гатовай прыняць маральнае кіраўніцтва, але свабоднай выбіраць 
сваіх духоўных настаўнікаў; дзякуючы гэтаму падцвердзіўся статус пропаведзі як
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галоўнага сродка вуснай перадачы ідэй. Наступствам гэтага стаў рост павагі да 
казанняў, якія адбываліся па-за межамі афіцыйнай царквы.
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Диалог как форма взаимодействия людей 
в поликонфессиональном украинском социуме

Козловец Николай Адамович,
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 

(г. Житомир, Украина)

В статье рассматривается диалог як форма взаимодействия между раз
личными конфессиями, религиозными группами и организациями, между церковью 
и государством в современной Украине, а также возможности диалога между ве
рующими и неверующими.

В современном украинском обществе очень остро стоит проблема мировоз
зренческого самоопределения человека, что находит свое выражение во всем ком
плексе жизни личности и социума, во всех сферах их экзистенции, в том числе и 
в религиозной. Опросы населения свидетельствуют, что 70% украинцев признают 
себя верующими, 60% -доверяют церкви [1, с. 20]. На первый взгляд это свиде
тельствует о высоком уровне религиозности. Но реальность такова, что даже среди 
воцерковленных -  тех, кто постоянно ходит в церковь, действительно верующих 
людей немного. Для значительного числа украинцев, считающих себя верующими, 
характерна не столько «активная вера», сколько своеобразная психологическая ре
лигиозность как определенное состояние души (вера в Бога в душе) и почти практи
чески не проявляющаяся традиционная обрядовая, институциональная религиоз
ность. Сохраняется и психологическая потребность в религии как дополнительной 
защите [2, с. 346].

Поликонфессиональность украинского общества является сложной организа
цией из собственной -  исторически-религиозной, этносоциальной, мировоззренче
ской, культурной -  спецификой внутреннего социального взаимодействия. Украина 
сегодня демонстрирует наличие множества религий и конфессиональных течений, 
религиозных групп и организаций. Религиозная среда в украинском обществе явля
ется пестрой -  в настоящее насчитывается более 100 конфессий [1, с. 20]. Очень 
интенсивным было первое десятилетие независимости, когда из подполья вышло 
несколько религий и церквей. Реализация принципа свободы совести открыла ши
рокие возможности для экспансии позднепротестантских церковь, разнообразных
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