
СОЦИАЛЬНО -  ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

АСНОУНЫЯ НАПРАМК11 ФОРМЫ ДШ1НАСЦ1 
ПРАТКТАНЦК1Х АР1АНВАЦЫЙ У БССР

Bcvimpyunei'i Н Г.
УО к Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет»

За постсавецюя гады айчынная пстарычная навука нямала зрабша па 
пераадоленню негатыуных адносш да рэлтйнага светапогляду. пераасэнсаванню 
тых вывадау па праблемах канфесш, ЯК1Я не адпавядал! сучаснаму навуковаму 
узроуню 1 не ул!чвал! шырокае кола apxiyHbix крыши. Аднак, у сучаснай 
беларускай навуцы, нягледзячы на дастаткова акгыунуто распраиоуку псторьп 
дзяржауна-царкоуных адносш, шэраг аспектау гэтай праблемы застаюцца 
нявывучанымг Адным з TaKix зяуляецца псторыя пратэсташдах аргашзаный у 
БССР Асобым перыядам у петорьп пратэстанцюх арган1зацый быу перыяд з 1944 
па 1985 гг.. кал1 пратэс ганты адным! з першых актыуна выступит! за 
дэмакратызацыю рэлтйнага жышя. за адмену мнопх палажэнняу савепкага 
заканадауства у галже роли п ЯК1Я абмяжоува.п правы вершкау

Дзяржауная патптыка да пратзстанцих арганпацын насма
дыферэнцыраваны характар. у сувяз! з юнаваннем розных наюрункау 
праттстантызму. у тым ,'пку i канфрантацыйна настроеных у адносзнах да 
дзяржавы. Кал1 евангельски хрыстяне-баптысты праяулял! пэуную цярпшашь ла 
усталяваушайся канфеаянальнай пал1тык1. то адвентысты i пяшдзесятшк! не uu.mi 
на panelрацыю. дзейшча.'п нелегальна, адмаулялюя служыць у войску, па суботах 
дзет з сямей вернжау не наведвал1 навучальныя Установы. Менавпа з 
адвентыстаму пяшлзесятшкам! i прыхьльшкам! Рады адносшы улад бы т  
найбольш жорсгк1М1 i непрымфымымг

Нягледзячы на адкрытую канфрантацыю дзяржавы i пратэстанцк1Х 
арганлзацый. афщыйную статыстыку пра скарачэнне колькасш абн!чын i вершкау. 
прагэстангы актыуна прапаведваш свае рэлтйныя каштоунасш. У дзейнасш 
пратэсланцк!х аргангзацый БССР вылучаюцца два асноуныя напрамкг рэлтйн а- 
М1с1янерск1 1 грамадска-прававы Рэл|пйна-М1с1янерская дзейнасць была CKipaaana 
на распаусюджанне пратэотанцкап веры, прапаганду маральных каштоунасцей i 
барацьбу з заганныхп з’явахп у грамадстве. Асноуным! яе формам! были 
прапаведнщкая дзейнаспь на вупщах, у малпоуных дамах, нядзельныя i 
евангельск!Я школы. б|блейск1я курсы, юнашая i падлеткавыя гурткт 
арганпаваныя хоры, аркестры Акрамя гэтага веруючы ар!ашзоувал! экскурсп 
б1бл!ятэк1, збфал1 сродк1 для адраджэння малпоуных дамоу. выдавецтва i 
распаусюджванне рэлтйнай лпарагуры.

Галоунай крыншай папаунення прагэстаншах арганпацын заставапася 
рэл!ПЙная сям’я. бо любая вера сямейная: всрыць той, хто любшь ceaix родных 
даражыць ix перакананнямк увабраным1 з кроую i малаком; чым больш ён будзе 
любшь. тым лягчэй даверыцца божай люеовГ У абшынах ЕХБ кожны год прыём 
моладз! з сямей вершкау складау 35-43%. Мзтанаюраваная ждывщуальная 
работа забяспечвала колькасную стаб!льнасиь абшчын i вершкау i структурную
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цэласнасць пратэстаншах api ашзацый
Аднак павял1чвал1 сваю колькасць не голью за кошт дзяцей з сямей 

пяшдзесятшкау, яюя, за рэдкш выключэннем. заставалюя прых1льн1кам! 
гэтага веравучэння. але i за кошт новаахрышчаных Новых вершкау 
прыцягвала маральная атмасфера абшчыны. у якой адсутшчала п'янства, 
разлучанасць i адчужанасць Адрозненне маральных установак ад 
агульнапрынятых. прадузятасць навакольных i няспынныя ганенш 
выпрацавал1 у пяшд зесятшкау адпаведную манеру зносш. Яны называл! 
адзшаверцау братам! i сестраин. адчувал! сябе адной вялшай сям’ёй; 
сапрауды па-братэрску дапамагал1 адз1н аднаму. Усё жыццё у ix 
пабудавана на принципах узаемадапамоп як унутры абшчыны, так i пам<ж 
абшчынахп.

Для пашырэння сваей веры еярод моладз! KipayHiKi 1 верн!К1 ужывал1 

розныя формы м1с1янерскан актыунасш Так, баптысты праводз!Л! 
тэатрал1заваныя малиоуныя сходы, як1я наведвал! па 30-40 дзяцей 
школьнага i дашкольнага узросту. Пропаведз1 i харавыя спевы чаргавал!ся 
з сольным! выступлениям! дэкламатарау i спевакоу. Некаторая частка 
моладз! спявала у хоры, а вучш малодшых класау прысутшчал! у якает 
слухачоу падчас спевак хора. Акрамя мал!Тоунага дома, моладзь часта 
збфалася на кватэрах CBaix аднадумцау i праводзша сходы. Гарадская 
пяшдзесятншкая моладзь збфалася не тольк1 у весках, а нават выязджала 
за ix межы Так, 6 лютапада 1972 г. 9 чал. моладз! г Баранав1чы наведала 
esaix аднадумцау у Л 1тве

У абарону правоу грамадзян на свабоду веравызнання. супраць 
жорсткага адм!Н1Страцыйнага кантролю прагэстанты ажыццяулял! 
грамадска-прававую дзейнасць, у якой вылучаюць два этапы. Да 1970-х гг 
яна мела форму матэрыяльнай i маральнай падтрымк1 пратэстанцк1Х сямей, 
зварот вершкау са скаргам! у дзяржауныя структуры, арганпацыя 
нелегальных тыпаграфш. Над уздзеяннем Хельс1нкскага працэсу з 
еярэдзпзы 1970-х гг. пачал1 стварацца праваабарончыя арган1зацьц -  Савет 
сваякоу вязня5? евангельски хрысшян-багпыстау. як1 узН1к як часовы $ 
перыяд рэпрэсш. але стау пастаянным з-за няспынных ганенняу Савет 
сваякоу прыняу на сябе наступныя абавязкч: зб|раць i распаусюджваць 
1нфармацыю пра арышты i асуджэнн! адз!наверцау, пра адб1ранне дзяцей у 
бацькоу за выхаванне ix у рэл!Пйных градыцыях, пра разгоны малИоуных 
сходау, штрафы, звальненне з працы, vuicK дзяцей-верншау у школах; 
матэрыяльная дапамога ахвярам i ix сем ям. Першым старшынёй Савета 
стала /Мдз1я BiHC -  жонка бапгыецкага прапаведнша Пятра BiHca, axi 
запнуу у сталшск1х лагерах, i маш Теория BiHca. Яны нязменна 
узначальвал! Савет на працягу 15 галоу (за выключэннем 1970-1973 гг. 
кал1 сам1 аказал1ся у лагерах).

Пастаянная дыскрымжацыя у грамадск!м i прыватным жыцш 
садзейншала таму, што яшчэ у канцы 1940-х гадоу веравучэнне 
пяшдзесятшкау дапоунзлася шэяй выезду з СССР. 3 вясны 1973 г пачауся 
рух пяшдзесятн1кау па выезду з СССР Аднак ад жадаючых на выезд 
патрабавал1 выкл1к ад сваякоу ui ад урада гых KpaiH, куды яны зб1рал1ся 
выехапь Менав1та адсутнасць дадзеных дакументау як падставу
выкарыстоувал1 улады, каб спынщь масавы выезд вершкау Рашучасць
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пяшдзесятжкау дабшацца выезду цэлым1 трупам! i наваг абшчынам1 мае 
глыбок1я духоуныя, пстарычныя i пшхалапчныя каран1 i з яуляецца 
асабл1васцю гэтага »мпрацыйнага руху. як i тая акал!чнасць, што 
пяшдзесятн1К1 у большасш належал1 да карэнных нацый (pycKia, 
укражцы, беларусы) i, у адрозненне ад яурэяу i немцау. не Mami 
матываваць просьбу аб выездзе шкненнем на ‘Дтстарычную радзгму”. 
Пяшдзесятн!К1 указвал1 сапраудную прычыну эм!грацы1 -  жаданне 
пазбавщца ад рэл!пйнага праследавання у СССР Улады, у сваю чаргу, 
заяулял1, што эм1граиыю па рэлтй н ы х прычынах не прызнаюць i жкол! не 
прызнаюць.

B ep H iK i адкрыта выступал1 перад уладам! i грамадствам на дэманстрацыях 
аб спыненн! рэпрэс1Й супраць пратэстантау. 16 мая 1966 г адбылася ун!кальная 
для таго часу падэея -  дэманстрацыя прых!льн1кау Рады Цэрквау колькасшо да 
500 чапавек каля будынка ЦК КПСС. Мэтай яе было хадайшцтва перад уладам1 аб 
спыненн! рэпрэс!и супраць вершкау.

TaxiM чынам, правадлмая савецкая дзяржауна-партыйная пал!тыка не 
зменшыла колькасць пратэстанцюх аргантзацый i вернжау Ушек уладных 
структур вымушау верн!кау станавшца на шлях больш актыунага прапаведавання 
пратэстанцк!Х каштоунасцей.
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