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“Нашая” візантыйская спадчына і праблемы грамадскага прагрэсу 

 

У траўні 1921 года ў Вільні (сённяшні Вільнюс) беларускі мысляр Ігнат 

Канчэўскі, які ўзяў псеўданім Ігнат Абдзіраловіч, скончыў сваё эсэ «Адвечным 

шляхам (Дасьледзіны беларускага сьветагляду)». Спецыфіку гістарычнага 

шляху і праблемы культурагенезу беларусаў і ўкраінцаў Абдзіраловіч 

пазначыў праз цывілізацыйную падзелённсць: 

“Калі беларускі народ не стварыў выразнай культуры, дык гэта дзеля 

таго, што ў гістарычнай спадчыне яго была вялікая трагэдыя народнага духу, 

якую перажыць выпала толькі двум-тром эўрапэйскім народам: Беларусь 

ад Х веку і да гэтай пары фактычна зьяўляецца полем змаганьня двох 

кірункаў эўрапэйскай, пеўна арыйскай, культуры - заходняга і ўсходняга. 

Граніца абодвых уплываў, падзяляючы славянства на два станы, праходзіць 

праз Беларусь, Ўкраіну і хаваецца ў балканскіх краёх”. 

 

Паводле Абдзіраловіча дзесяцівяковае “ваганне” сведчыць пра тое, што 

беларусі, украінцы і балканскія славяне не здолелі шчыра “прылучыцца” ні да 

аднаго, ні да другога кірунку: “Мы не зрабіліся народам Усходу, але 

не прынялі й культуры Зах. Эўропы”. 

 

Зыходзячы з вэбераўскай традыцыі, шматлікія палітолагі ХХ ст. 

(Фукуяма, Харысан, Хантынгтан, Патнэм) прыходзяць да высновы, што 



культурныя традыцыі надзвычай ўстойлівыя і дзякуючы гэтаму фармуюць 

палітычнае і эканамічнае паводзіны сучасных грамадстваў. Але на думку 

тэарэтыкаў мадэрнізацыі, пачынаючы з Карла Маркса і заканчваючы 

Даніэлем Бэлам, уздым індустрыяльнага грамадства цягне за сабой 

спадарожныя культурныя зрухі, якія змяняюць і пашыраюць традыцыйную 

сістэму каштоўнасцяў. Вельмі магчыма, як пра гэта і піша амерыканскі 

сацыёлаг Роналд Інглхарт, што ў роўнай ступені слушныя і адначасова 

працуюць абодва гэтыя тэзы: 

 

– Развіццё цягне за сабой сіндром непрадказальнага адыходу 

ад абсалютных сацыяльных нормаў на карысць ўсё больш рацыянальных і 

гнуткіх; 

– Але культуры сапраўды даволі самастойныя. Праваслаўнае, каталіцкае, 

пратэстанцкае мінулае таго ці іншага грамадства спрыяе фарміраванню 

культурных зон, якія адрозніваюцца самабытнай сістэмай каштоўнасцяў і 

здольныя супрацьстаяць націску эканамічнага развіцця. 

 

Роналд Інглхарт бачыць істотную розніцу паміж грамадствамі 

ў залежнасці ад таго, што яны вылучаюць на першы план – «каштоўнасці 

выжывання» або «каштоўнасці самавыяўлення». Мяркуецца, што соцыум, які 

абапіраецца на каштоўнасці апошняга тыпу, мае значна больш шанцаў стаць 

дэмакратычным. Далей – вельмі верагодна, што эканамічны прагрэс цягне за 

сабой паступовы пераход ад «каштоўнасцяў выжывання» да «каштоўнасцям 

самавыяўлення», таму багатыя грамадства ў большай меры прымаюць 

дэмакратыю. 

 



Такім чынам, можна паставіць наступнае пытанне – ці спрыяюць 

дэмакратыі «каштоўнасці самавыяўлення», якія разглядаюцца досыць 

шырока (у тым ліку міжасабовы давер, памяркоўнасць, удзел у прыняцці 

рашэнняў), альбо дэмакратычныя інстытуты самі стымулююць развіццё 

ў грамадстве такіх каштоўнасцяў? Сярод жа тых фактараў, якія 

абумоўліваюць самабытнасць цывілізацый, вылучаюць рэлігійныя традыцыі. 

 

Акрамя таго, Фрэнсіс Фукуяма дадае, што гатоўнасць грамадства да 

канкурэнцыі на сусветных рынках абумоўлена такім фактарам, як ступенню 

наяўнага міжасабовага даверу, а сістэмы, у якіх давер не з’яўляецца 

грамадскай каштоўнасцю, адстаюць, паколькі няздольныя да стварэння 

буйных і складаных сацыяльных інстытутаў. 

 

Тэзіс пра тое, што палітычная культура цесна звязаная з дэмакратыяй, 

шырока абмяркоўваецца з 1963 г., калі выйшла кніга Алманда і Вэрбы 

“Грамадзянская культура”. Як у гэтай сувязі можна прааналізаваць лёс 

народаў былога СССР? З часу прадпрынятага імі ў 1991 г. прарыву 

да дэмакратыі яны не сталі здаравейшымі, шчаслівейшымі, больш 

цярпімымі, не сталі больш давяраць адзін аднаму ці падзяляць 

постматэрыялістычныя каштоўнасці. Нават наадварот: у большасці сваёй 

яны рухаюцца ў процілеглым кірунку. Канстытуцыйная нестабільнасць 

Лацінскай Амерыкі – іншы прыклад падобнага роду. 

 

Дэмакратыя – гэта не тая рэч, якая дасягаецца простым запазычаннем 

адпаведных законаў. Вельмі важны эмпірычны і аналітычны матэрыял 

адносна ўплыву культурных традыцый на дэмакратычнае развіццё розных 

таварыстваў даюць матэрыялы Сусветнага апытання па вывучэнню 



каштоўнасцяў (WVS – World Values Survey), які праводзіўся ў 1990-х гадах у 

тры этапы і ахапіў 65 дзяржаў ды 75% насельніцтва планеты. Калі зыходныя 

дадзеныя гэтага даследавання карэктныя, то можна казаць пра эмпірычным 

пацверджанні канцэпцыі Вэбера. З іншага боку, па ўсёй верагоднасці, 

эканамічны прагрэс цягне за сабой паступовыя змены ў сферы культуры, якія 

стымулююць сярод шырокай публікі жаданне абзавесціся дэмакратычнымі 

інстытутамі ці падтрымаць іх, калі такія ўжо ёсць. Такая трансфармацыя не 

адбываецца аўтаматычна. Акрамя таго, аднаго толькі багацця для набыцця 

дэмакратыі недастаткова. Але працэс мадэрнізацыі цягне культурныя зрухі, 

якія спрыяюць дэмакратыі. 

 

Дэмакратыю немагчыма заснаваць толькі з дапамогай 

істытуцыянальных зменаў або маніпуляцый кіруючай эліты. Выжыванне 

дэмакратыі ў асноўным залежыць ад каштоўнасных установак і 

перакананняў так званых простых грамадзян. І культурна-рэлігійная 

асяроддзе ды гістарычныя традыцыі займае ў гэтым працэсе важнае месца. 

 

Улічваючы гісторыка-культурны досвед краін, размешчаных паміж 

Балтыйскім і Чорным морам, можна прыйсці да агульнай высновы, што 

хутчэй культура садзейнічае станаўленню дэмакратыі, чым наадварот. 

У такім разе, паўставанне сучаснай дэмакратыі ў краінах, якія згубілі гэтыя 

традыцыя – даволі працяглы працэс, у якім эканамічны прагрэс мусіць 

адбывацца поруч з каштоўнаснымі зменамі ў культуры. 


