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Як вядома, у СССР вялiкая увага надавалася фарм1раванню 
навукова-матэрыял1стычныга светапогляду i свядомасш студэнтау. 
Асабл1ва гэта датычыла будучых спецыял)стау-медыкау. Выкладанне 
не тольк1 прадметау сацыяльна-гумаштарнага профшю, але i увогуле 
тэарэтычных i спецыяльных медыцынсюх дысцыплш было сюравана 
менавгга у гэтым намрунку. Выкладауся таксама курс “Асновы 
навуковага атазма”. Яго гснаванне тады сёння той-сёй схитьны 
тракгаваць як ушчапленне правой чалавека i, у прыватнасщ, як 
парушэнне канстытуцыйнага палажэння аб свабодзе сумлення.

Можна пагадзщца з тым, што атэ1стычная скфаванасць 
светапогляднага выхавання у той час не была пазбаулена ад пэунай 
вульгарызацьн, якая часцей за усё мел! вярбальны характар (ужыванне 
“моцных” крытычных слоу, выразау на адрас 1дэал1зма, рэл1гп, 
царквы, служыцеляу культа i г.д). I усё ж, не забываючыся пра 
адмоунае, не зменшваючы i не спрошчваючы яго, асноуны наюрунак 
на выхаванне дыялектычна-матэрыял1стычнага светапогляду, на нашу 
думку, быу абраны тады правшьна. Асабл1ва добра гэта вiдаць у 
святле сённяшнего станов нпча.

Разбурэнне СССР, адмауленне ад камушстычнай щэалогп 
прывяло, як вядома, да ютотных змен у выхаваннг Галоуным стала 
супрацьпастауленне матэрьлипстычнаму светапогляду -  
1дэал1стычнага. Асноунае духоунае ашрышча пачал! шукаць у рэлтг 
Без яе, мауляу, шяк не магчыма духоунае, маральнае адраджэнне 
грамадства. Спадзяванш, аднак, сташся дарэмнымг
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СапраУды, рэл)пйны рэнесанс здавалася б вщавочны. Знешн1я 
паказчыю рэл1пйнасщ (колькасць людзей, у тым л1ку моладз1, што 
Л1чаць сябе веруючым1, рэл1пйная абраднасць, будаушцтва i 
аднауленне храмау i г.д.) несумненна падскочьип уверх. Miat тым 
нават пры самым павярхоуным знаёмстве з сутначцю з’явы, нельга не 
зауважыць штучнага, фармальнага характару яе. Яна адлюстроувае 
скарэй не узрастанне рэлтйнай веры, а щэйную разгубленасць, 
спустошанасць людзей. Наш уласны вопыт таксама красамоуна 
сведчыць аб гэтым. Многая (каля 50%) першакурсшкау Л1чаць сябе 
веруючым!, пераважна хрысшянамк Разам з тым амаль HixTO з ix не 
можа хоць неяк уцямл1ва патлумачыць у што ён канкрэтна верыць, 
нават паняцця не маюць аб хрысшянсмм ымвале веры, не толью не 
ходзяць рэгулярна у царкву, касцёл, а наогул там Н1К0Л1 не бьин, не 
толью не 4brrarii, а нават не трымаш у руках Б1блп. Па нашаму 
глыбокаму перакананню, рэл1пйнасць сённяшняга студэнцтва, за 
велыш рэдк1м выключэннем, ёсць не больш чым дан1на своеасабл1вай 
модзе на рэлтю.

Праблема выхавання светапогляду студэнцтва мае як 
тэарэтычны так i практычна-паттычны бок. Зараз зноу абвастрылася 
спрадвечнае пытанне: щ Бог стварыу чалавека, ui наадварот, чалавек 
стварыу Бога, ды i не аднаго! Нагадаем, яшчэ у XVII ст. наш зямляк 
K a 3 iM ip  Лышчынсю, тэолаг, выкладчык ie3yiuKara калег1ума у ceaiM 
грунтоуным трактаце на клас1чнай латыш “De non existencia Dei” (530 
старонак!) -  “Аб не1снаванн1 Бога” прыйшоу да высновы аб 
чалавечым характары тварэння p 3 n i r i i ,  Бога. Ён не пашкадавау жыцця 
за сваё перакананне, быу спалены свяцейшай 1нкв>зщыяй на плошчы у 
Варшаве.

Духоунасщ, Mapani па-за чалавекам, па-за грамадствам, па-за 
матэрыялным1, сацыяльным! умовам1 ix жыцця не icHye. Мабыць таму 
спадзяванш на тое, што сённяшн1 paniriHHbi рэнесанс будзе 
аутаматычна суправаджацца павышэннем маральнага, духоунага 
стану грамадства не cnpayfl3uiica. Скарэй, наадварот. Памеры 
антыграмадсюх, амаральных з’яу сёння прымушаюць гаварыць Kani i 
не пра катастрофу, то у ва усяюм разе пра сур’ёзны маральны крызю 
грамадства.

Як адзначаюць даследчыю, сучасны спосаб матэрыяльнай 
вытворчасц! патрабуе i адпаведнага спосабу духоунай вытворчасц1. 
Сюраванасць на прыбытак, грошы паусюдна i любой цаной 
няумольна вядзе да культывавання спажывецкай, эгацэнтрычнай 
inaanorii, паводзш, ментальнасц1 (глядз!: Николай Чесноков. Ничто 
человеческое нам не чуждо // Беларуская думка, 2004, №9, с. 126-131). 
Спробы штучна прышчаш'ць грамадству рэл1г1йную мараль 
непазбежна асуджаны на няудачу. Мы 3yciM  далёк1я ад шэал!зацьп
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духоунага стану савецкага грамадства. Але як тэта Hi парадаксапьна, 
аЫстычны СССР быу шмат бл1жэй да сапраудных хрысщянсюх 
каштоунасцей, чым сучаснае грамадства.

Вырашаючы праблему фармфавання светапогляду студэнцтва, 
л1чым, Hi у яюм разе нельга адмауляцца ад лепшага вопыту, 
назапашанага у савецк1 час. Адюнуць трэба не навукова- 
матэрыял!стычную арыентацыю навучання i выхавання, а меушыя 
месцы праявы яе вульгарызацьн i спрошчвання. “Следует отметить, 
что все попытки реанимировать религиозные воззрения на проблемы 
общественного сознания бесперспективны. Современный способ 
практической деятельности людей во всех отраслях опирается на 
такой уровень научных знаний, что только наивный способен 
поверить в прямую связь между молитвой и успехами в делах творцов 
художественных ценностей, естествоиспытателей, инженеров, 
учёных-теоретиков, политиков или бизнесменов” (“Беларуская 
думка”, 2004, №9, с. 130). Можна дадаць: i медыкау таксама. I яшчэ 
адзш красамоуны факт: сярод членау нацыянальнай акадэмп навук 
ЗША -  70% з’яуляюцца атэютамг

Мы 3yciM  не адмауляем вял1кую ролю рэл1Н1 у псторьн 
чалавецтва, у сучасным жыцщ. Рэл1пязнауства у навучальных 
установах, безумоуна, патрэбна. Але з гэтага зуам не вышкае тое, што 
яго трэба тэалапзаваць. На жаль, такая тэндэнцыя мае месца. Гэга i 
давол1 упартыя намаганн1 пэуных сш y e e c u i  у школе выкладанне 
“закона божага”, i адкрыццё у некаторых дзяржауных ВНУ 
тэалаг!чных факультэтау, i 1ншыя падобныя з’явы.

Прынцыпы дэмакратызму патрабуюць не таго, каб дзяржава 
падмяняла функцьн рэл1г1йных канфес1й, ix арган1зацый. У 
прыватнасц1, у падрыхтоуцы кадрау. Тэта задача caMix рэлшиных 
арган1зацый. Дзяржава ж пав1нна ствараць аднолькавыя умовы для 
безперашкоднай дзейнасщ ycix зарэпстраваных канфес1й.

У пераважнай болыпасш K paiH  у свеце строга ажыццяуляецца 
прынцып секулярызацьн навучання у дзяржауных навучальных 
установах. Чалавецтва прайшло да яго доуп i хваравггы шлях. Адмова 
ад гэтага прынцыпа, нават i частковая, Hi кому карысш не прынясе.
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