
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ______

/. У. Шшнеуская,
кандыдат г^старычных навук, дацэнт

1ДЭАЛОГ1Я НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДЗЯРЖАВЫ 
У ПАЛ1ТЫКА-ПРАВАВОЙ ДУМЦЫ ПЕРШАЙ ЧВЕРЦ1 XX ст.



541 

мi, знi1Сне, растворыцца памiж iмi. Мова i гiсторыя - гэта найпатрэбнейшыя i найдара
жэйшыя скарбы народа - падкрэслiвалi амаль што усе iдэолагi беларускага адраджэн

вя. 

•Народ - nicay Я. Лёсiк, - трэба навучыць, яму трэба nаказаць, што nакуль не за
пануе у краi яго родная беларуская мова, да таго часу ён будзе бедны, цёмны i галодн:ьа 
(2, с. 4]. Мыслiцель бачыу прамую залежнасць памiж мовай, культурай i станам нацыя
налънай, nалiтычнай i эканамiчнай свабоды. 

У галiне беларус.кай фiлалогii працавалi Я. Лёсiк, браты Луц.кевiчы, В. Ластоускi i 
iвшыя прадстаунiкi адраджэнчаскай думкi. Вядомы уплыу на развiццё беларускага мо

вазнауства аказалi наступныя працы: А. Луцкевiча •Як правiльна пiсаць па-беларус

.ку• i •Беларускi правапiс•, Я. Лёсi1Са •Практычная граматыка беларускай мовы•, 
В. Ластоускаrа •Падручны расiйска-крыускi (беларускi) слоунiк•, •Гiсторыя беларус

.кай (крыускай) кнiгi• i iнш. 
Кiраувiкамi беларускага нацыявал-дэмакратычнага руху былi распрацаваны шмат

лiкiя праблемы гiсторыi беларускага народа. Iмi, па-сутвасцi, былi закладзены асновы 
вацыявальнай гiстарычнай навукi. На думку бсларускiх мыслiцеляу, вацыявалъная 

гiсторыя павiвна была вырашыць дзве узаемаабумоуленыя задачы: аднавiць гiстарыч
ную nамяць народа i стаць nадмуркам стварэння нацыянальнай дзяржавы. У разгляда
емы перыяд асаблiвае звачэнве мелi такiя гiстары•1выя даследаваннi, як с Чатырохста

лецце першага кодэксу беларускага права• i •Статут Вялiкага Княства Лiтоускага на 
фоне эвалюцыi нацыянальных адносiн у Беларусi• А. Луцкевiча, працы па гiсторыi унi
яцкай царквы яго брата 1. Луцкевiча, даследаваннi у галiне nалiтычнай i сацыялъна
эканамiчнай гiсторыi Беларусi М. Доунара-Запольскага i iнш. Пачэснае месца у справе 
фармiравання гiстарычвай свядомасцi беларускага народа належала В. Ластоускаму, 
вiднаму дзеячу вызваленчага руха, адваму з засвавальнiкау беларускай нацыявальнай 

nедагогiкi. 

Галоунаю мэтаю педагагiчвай сiстэмы В. Ластоускi бачыу выхаванне нацыянальнай 

свядомасцi у беларускiх дзяцей. У 1910 г. у Вiльнi Ластоускi надрукавау •Кароткую гiс
торыю Беларусi•. Кнiга уяуляла сабой спробу стварэння першага падручнiка на бела
рускай мове па гiсторыi Беларусi. 

•Працу гэту ахвярую сынам маладой Беларусi, - nicay у прадмове аутар, - каб ха

ця з гэтай кароткай i няпоунай працы маглi nазнаць гiсторыю бацькауmчыны у сваёй 
роднай мовеt (3, с. 5]. В. Ластоускi быУ перакаваны, што беларусам, каб адбудаваць сваё 
жыццё i будывак быу моцны, трэба nачываць з фундаменту. •А фундамент у нас важны, 
гiсторыя ваша багата•, - пiсау ёв (3, с. 5]. А}iтар гаварЩся гiстарычяым мiнулым 
свайго народа, асаблiва выдзяляу дасягненнi у дзяржа.Унай палiтыцы у часы ВКЛ. Но
вым у nрацы В. Ластоускага было тое, што ён першым nаказау беларускi народ не толь
кi як аб'ект гiсторыi, залежны ад волi суседнiх вародау, але i як гiстарычны суб'ект, 
творцу свайго лёсу, сваей ricтopыi . 

'Гакiм чынам, В. Ластоускi у сi_fтэму фармiрававвя вацыявальнага мевталiтэту бе
ларусау увёу такi важны элемент, як фармiраванне гiстарычнай памяцi i свядомасцi. 

Кнiга В. ЛастщJскага з'явiлася своеасаблiвым пратэстам супраць палiтыкi царыз
му i вацыянальнага нiгiлiзму, распаусюджаннага сярод тутэйшай iнтэлiгэнцыi. Жор
сткiм дакорам суайчыннiкам гучаць словы аутара: •Поле пустое, бо сыны бацькауш
чыны нашай к чужым у ваймiты nайшлi, чужыя гумны i засекi багацяцьt (3, с. 5]. 

У прадмове да •Падручнага расiйска-кры)iскага (беларускага) слоуяiка• ён дау сваю 
nерыядызацыю гiсторыi Беларусi, паводле дзяржаунага вызвачэння: Крыуска-Рускi пе
рыяд (X- XIII ст.), Лiтоускi (да 1386 г.), Лiтоуска-Польскi (да канца XVIII ст.) i Расiй
ска-Беларускi перыяд (ад канца XVIП ст.). В. Ластоускi рашуча адвяргау назву •Бела

русь•, tбеларусьа, JJiчыy i.x выдумкай расiйскiх вялi1Садз.яржа.Уных iдэолагау i прапана-
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в ау старую племянпую назву: крывiчы, Крывiя. с Мы Крывiчы, а нс Русь Лiтоуская, Ва

ражская цi Маскоуская, Белая цi Чорная; мы асобны славянскi народ •, - падкрэслiвау 

riсторык [ 4, с. 240]. 
Пазпей, у 1926 r., аналiзуючы прычыны росквiту i заняпаду народау i дзяржау у ар

тыкуле •Што сuрыяе росту i упадку народау i дз.яржау•, Ластоускi падкрэслiвау, што 
здаровае развiццё нацыi можа быць забясnечана толькi яе палiтычнай незалежнасцю. 
А каб дас.ягнуць яе, беларусам веабходна звязаць парваную нiць сваiх гiстарычных тра

дыцый, развiць i усталяваць такiя гiстарычна уласцiвыя народу рысы, як дэцэнтралiзм 
i народаnрауства. На думку мыслiцеля, нацыянальная дзяржава беларускаrа народа 
мае поунае права на iснаванне. Яна павiнна быць пабудавана з улiкам гiстарычных рэс

публiканскiх традыцый, уласцiвых нашай краiне• [5, с. 41]. 
Перадумову для с·rварэння нацыянальнай дзяржавы бачыу у ricтopыi народа i славу

ты беларускi навуковец першай чвэрцi ХХ ст. М. Доунар-Запольскi. У перакладзенай на 
ие:калькi еурапейскiх моу брашуры •Асновы дзяржаунасцi Беларусi• (1919) ён адзначау, 
што •народ, каторы праз колькi сот гадоу самага цяжкага гiстарычнага жыцця, няглед

зячы на вострую нацыянальную барацьбу, на уцiск урада вайдужэйшай на свеце дзяр

жавы, не утрацiу сваёй нацыянальнай самабытнасцi, народ, ме)iшы праз некалькi ста

лсццяу сваю дзяржауную незалежнасць, народ, каторы мае вытвораную векамi культу

ру i лiтаратуру, свае яркiя асобеннасцi этнаграфii i языка - такi народ мае i цяпер усе 
правы ва дзяржауную незалежяасцы [6, с. 21]. 

Пытанне nабудовы всзалежнай дзяржавы разглядалася беларускiмi мыслiцелямi з 

пункту гледжання не толькi гiстарычных каранёу пацыi, але i яе сацыяльнай асно:вы. 
•Мы - нацыя сялянская, мужыцкая, аднародяая у сваёй масе па сацыяльпаму ста

новiшчу, нацыя без сваёй нацыянальнай буржуазii i са сваёй чыста мужыцкай яацыя
нальнай iвтэлiгенцыей•, - падкрэслiвау вучоны-фiлолаг i лiтаратурны крытык М. Га
рэцкi [7, с. 7J. 3 улiкам гэтай асаблiвасцi беларускай нацыi i неабходна, на яго думку, 
распрацо)iваць nраграму нацыявальнаrа адраджэння. Яна павiнна улiчвацъ iнтарэсы 

беларускага мужыка-земляроба. А таму, што гэты iн1·арэсяе здольны задаволiцъ нi na.1:1-
cкi сойм Польшчы, нi маскоускiя бальшавiкi з неразумелай для беларуса iдэяй •дыкта
туры пралетарыяту•, адзiяым выразнiкам спадзяванвяу беларускай нацыi можа быць 
Беларускi Устано:Учы Сойм, у якiм нiколi не возьмуць верх беларусы-nаны,таму што гэ

та нацыя без паноу. 

«Дыктатуру nра.п.етарыяту•, якая панавала у беларускiм краi пасля оерамогi баль

шавiкоу, Гарэцкi называу фiкцыяй замест iдэi, маяой, створанай вайной, фронтам, гола

дам, рэвалюцыяй, патугай на сацыялiзм, якая здзяйсняецца зусiм нс пралетарыятам, а 

сурагатам, створаяым, таксама, вайной, выпадковым i у масе сваёй не столькi рэвалю
цыйным, колькi сiндывiдуаJlьна-хцiвым, црагавiтым, iндывiдуальна-драпежным• [7, 
с. 8]. Пры гэтай уладзе, канстатуе М. Гарэцкi, па сутнасцi глыбока рэвалюцыйнае бела
рускае сялявства не мае нi.якага дачыненн.я да rрамадска-палi•rычнага жьщця у краi. 

Такiм чынам,рэвалюцыйныя падзеi 1917- 1921 гг. больш дакладва вызвачылi па
дыходы беларускiх iдэолагау да nытааня аб форме нацыяналън.ай дзяржаунасцi. 

Усё часцей, у пара)iнанвi з uапяР'эдвiм перыядам, гучыць думка аб тым, што рэалiза
вацъ сацыяльва-экан.амiчныя , палiтычны.я i культурны.я патрэбы народа магчыма толь
кi у сапрауды незалежнай Беларусi. 

с Дык якое-бы райскае жыццё нi дэкляравалi нам маскоуцы, палякi цi вават лiцьвi

ны, мы - nраnашчыя, няшчасныя людзi дату ль, паку ль незрэалiзуем сва.Иго незалеж

нага гасnадарства". бо i пры самай лепшай развязцы пытання аб сваей залежнай ад iн
шага народу будучынi мы будзем мець горшую долю, чым пры самым благiм ладзе ве

залежнаrа жыцця•, - бы:У упэунены М. Гарэцкi [7, с. 6]. 
•Адзiвы лозувг,якi nавiнев аб'яднаць нацыяяальв.ыя арганiзацыi рознага палiтыч

наrа кiрунку, - лiчыу адзiн з лiдэрау нацыявальяа-выз:валенчага руху А. Цвiкевiч, -



543 

гэта свабодная i незалежная Беларусь.. Разам з тым падкрэслiвау щэолог • ... мы жада
ем поуuай незалежнасцi ад другiх, не адкiдаючы у той самы час прынцыпа саюзу з другi

мi суседвiмi народамi у справах зканамiчвых, стратэгiчных i г.д.• [8, с. 3]. 
Будаваць сваё жыццё •уласнымi заходамi• - заклiкау суайчынiкау Я. Лёсiк. • На

стала свабода, - пiсау ёв, - мы павiвны дабiцца сабе аутаномii i стварыць у сябе свае 
уласныя беларускiя парадкi i зажыць сваiм уласвым беларускiм жыццём• [9, с. 3]. 

Iдэолагi беларускага адраджэння пачатку ХХ ст. не толькi тэарытычна абгрунтавалi 

неабходнасць усталявання нацыянальвай дзяржавы як гало)iнай умовы iсвававня i раз

вiцця беларускай нацыi, але i практычна iмкнулiся да рэалiзацыi гэтай iдэi. 
lxнiмi вамаганвямi была здзейснена спроба утварэння вацыянальнай дзяржавы у 

сакавiку 1918 г" калi Рада БНР nрыняла Акт незалежнасцi Беларусi. •Было цёпла i ра
дасна ва душы, - успамiнау аб тых падзеях А. Луцкевiч, - бо мы, старыя дзеячы, пер

шыя сяуцы беларускай iдэi, убачылi, якi бататы плён дала наша сяуба, nераросшы са

мыя смелыя нашъх спадзяваннi• [10, с. 15). 
Але як сапраудныя нацыянальныя прарокi, беларускiя мыслiцелi-адраджэвцы ра

зумелi, што шлях да незалежнасцi до'jгi i цярнiсты, mто барацьба толькi пачынаецца, 
што яна патрабуе шматлiкiх ахвяр. 4Незалежнасцъ, - быу уnэунены А. Смолiч, - гэта 

рэзультат напружанай працы пакаленняу ". Мусiм, урэшце, быць прыгатаванымi i да 
усякiх акуnацый, раздзелау наmай Бацька'jшчыны, страшнага нацыянальвага прьщiс

ку, каб магчы i пры гэтых - можа найцяжэйшых варунках будаваць далей гмах веза

лежвасцi• [1, с . 6]. Ён лiчы'j, mто перамога прыдзе тады, калi беларускае грамадства ад
чуе каштоунасць незалежнасцi, калi само захоча ,цаць тыя ахвяры, якiя ад яго вымагае 

барацьба. 

Сугучвыя думкi былi выказаRЫ А. Цвiкевiчам у эсэ 4Да пытання аб незалежнасцi•. 
Ёв сцвяржау, што усталявавне нацыянальнай незалежнай дзяржавы - не проста фар
мальны юрыдычвы акт, а масавы •nсiхалагiчвы лрацэс•. сКожны народ, якi хоча знай

сцi i акрэслiцъ самаго сябе, якi хоча стаць у роуню са сваiмi суседзя.мi, павiнен перажыць 
гэты nрацэс• [11, с. 4]. 

Прарочыя словы выдатных сыноу Беларусi не згубiлi сваёй актуальвасцi i сёння. 
Вольшасцъ iдэолагау беларускага нацыянальнага адраджэнв.я у часы беларусiзацыi 

(1921 - 1929 гг.) далучылiс.я да стваральнай нацы.янальна-культурнай i нацыянальна
дзяржаунай працы у Савецкай Беларусi, не страцiушы тым не мевш вацыянальна-дэ

макратычных iдэалау свайго жьщця. •Застауся беларускiм нацы.яналiстам, з той рознi
цай, Ш'fО свой нацыянальны настрой iмкну'jся рэалiзаваць i задаволiць не у старых фор
мах •народнай• Беларусi, а у новых формах Беларусi савецкай•, - nрызвавауся А. Цвi

кевiч [11, с. 4]. 
Асаблiвае месца у палiтычнай думцы Беларусi 20-х гг. мiнулага ст . займае твор

часць 1 .У. Абдзiраловiча (Канчэускаr•а). Ён пражыу кароткае, усяго 27 год, але яскравае 
жыццё, якое адпавядала nерыяду глыбокiх сацыяльных i палiтычвых зрухау у грамад
стве еурапейскiх краiн у цэлым, i у Беларусi, у nрыватвасцi. Нарадзiуся Канчэускi у 
1896 г. у г. Вiльвi - цэнтры беларускай культуры таго часу. Вучыуся у Пецярбургскiм 

тэхналагiчным iнстытуце i Маскоускiм унiверсiтэце, а таксама на Вышэ.й.шых каапера
ты)'ных курсах. Працавау у розных кааператыуных установах Смаленска, Мiнска, Вiль

вi. Быу членам Беларускага навуковага таварыства у Вiлънi, cynpaцoyuiчay у вiленскай 

газсце •Новае жыццёt, друкавау палiтычныя артыкулы, вершы, лiтаратурны.я рэцэнзii. 

Па nалiтычных перакананнях Абдзiраловiч быу блiжэй усяго да nартыi эсэрау. 

Асноуным вызвачальвым творам I. Абдзiраловiча, безумоуна, з'.яуляецца фiласоф

скае эсэ •Адвечвым шляхам• (1921). Твор 1. Абдзiраловiча вясе адбiтак тых iдэй , якiя 

вызначалi на nачатку ХХ ст. новую е'jрапейскую фiласофiю. Iмкненне да пераацэвкi 

старых каштоунасцяу i iдэалау, пошуку новых форм жыцця, адпавядаючых пэунаму 
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культурна-гiстарычнаму тыпу народа, адмаулення прымусу у любых яго формах харак

тэрна для nрац такiх аутарау, як Ф. Нiцшэ i О. Шпенглер. Час змены парадыгмы у е)iра
пейскiм мысленнi на пачатку ХХст. супау з палiтычнымi i сацыяльнымi пера)iтварэн

нямi у Беларусi, дзе у гэты час адбываецца фармiра.ван.не уласнай культурпай iдэнтыч

насцi i iдзе пошук форм нацыянальна-дзяржаунага самавызначэння. I. Абдзiраловiч як 
бы праламляе iдэi, сфармуляваныя новай е)iрапейскай фiласофiяй, на праблему пошука 

Беларуссю i беларусамi шляху уласнага раз.вiцця пры захаваннi пачаткау самабытнасцi, 
адметнасцi, iдэнтычнасцi. Можна адназвачна сцвярджаць, што значэнне гэтага твора i 
на сёняшнi дзень не да канца асэнсавана не толькi беларускiм грамадствам, але i яго элi
тай - вавукоуцамi. У гэтай nрацы, na словах беларускага сучаснага лi.таратурнага кры
тыка i публiцыста С. Дубауца, сфармул.яваны асноуныя прынцыпы фiласофii свабоды, 
iдэя пабудовы новай Беларусi. У сваiм эсэ Абдзiраловiч робiць спробу пошукау таrо 

шляху, якi вывядзе Беларусь •на шырокi абшар творчага развiцця,на будоулю аrульна
чалавечага iдэалу•. Ён адзначае, што гiстарычнае мiнулае i геапалiтычнае становiшча 
Беларусi абумовiлi цяжкасць поmуку ёю свайго адметнага шляху развiцця. Зна.ходжан

не памiж двумя кiрункамi еурапейскай цiвiлiзацыi, якiя маюць моцвыя месiявскiя па

чаткi: польскi каталiцкi i расiйскi праваслаув:ы, вяло беларусау да вагання ад заходняй 
арыянтацыi да усходняй . Гэта •ваганыrе памiж Захадам i У сходам i шчырая няпры
хiльнасьць н.i да аднмо, нi да другога з'я:~;щяецца асноув:аю адзнакаю гiсторыi беларус

кага народу• [12, с. 9]. 
Але праз до)iгiя стагоддзi гвалту i здзеку беларусы зразумелi, што чалавек павiнеп 

бьщь у першаю чаргу самiм сабою, а не католiкам або праваслауным, палякам цi рус

кiм, буржуа або пралетарыем. Гэтыя рамкi, лiчыць фiлосаф, вельмi цесныя для вялiкай 

душы чалавека. 1. Абдзiраловiч быу упэунены, што вольвага развiцця духу беларускаrа 
народа не запоув:iла нi заходняя, нi усходняя культура, бо i тая, i iншая iшлi да белару
сау у формах гвалтоунага месiянiзму, не разумеючы той iсцiны, mто са стратаю беларуш

чыны народ страчвае лепmую частку чалавечнасцi. Гэту асаблiвасць беларускай вацыi 

пiсъменiк-фiлосаф nрасоч:вае праз лёс Ф. Скарыны: «Над зiмнымi хвалямi Дзьвiпы я 

быу вiзантый:цам IОрым, а у Кракаве, куды мяне пацягнула за э:УРапейскаю ведай, - ла

цiнiкам Францiшкам. А дапрауды, я вя быу нi Юрым, нi Францiшкам, а быу вольным, 

всзалежвым духам, якога вы шукаеце , духам агульпачалавечым толькi у беларускай 

скуры• [12, с. 9]. 
I. Абдзiраловiч заклiкау беларусау шукаць свой шлях развiцця i на Захадзе, i на Ус

ходзе, браць i вы&арыстоуваць лепшае, што стварылi абодва культурных накiрункi. Але 
разам з тым мыслiцель nаrrярэджвау сваiх суайчыннi&ау: пазбауляйцеся тых крайна

сцей, тых адмоув:ых рыс, што характарызуюць кожную цывiлiзацыю. 

На думку I. Абдзiраловiча, i польская, i расiйская цывiлiзацыi уя)'ляюць сабою сфар
мiраваную маналiтную форму, якая стрымлiвае творчае развiццё народау. Таму ён засця

рагау беларусау, каб яны будуючы уласнае жыццё, не Уцiсквалi яго у нерухомыя, вечвыя 

формы, якiя могуць стаць вялiкай турмою для творчага развiцця нацыi.. Народ, лiчыу фi

лосаф, павiвен знайсцi •лiючуюся, :n,менную, заусёды адnаведвую жыцьцёвым праявам 

форму, яка.н б не ста.11а данцугом, стрымлiваючым народную творчасць• [12, с. 21]. 
Такiм чынам, nаводле I. Абдзiраловiча, беларуская меятальнасць, альбо наша на

цыянальная iдэя, - гэта адмауленне смесiянскiх• формау усходвяга «Вiзантызмуt (унi

тарнасць грамадска-палiтычпага жыцця, нецярпiмасць да iншадумства, канцэптрацыя 

улады у адных руках, абшчыннасць i слабае выяуленне асабiстасцi, татальны экспансiя

нiзм) i заходняга iндывiдуалiзму, у якiм хаваецца тэвдэнцыя да захоnу у зону сваяго 
уuлыву слабейшых народау да ix асiмiляцыi, i сiнтэз лепшых бакоу гэтых двух культур

ва-гiстарычных тыпау на асновс самабытных нацыянальных формау грамадскаrа жыц

ця i культуры. 
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Сутнасць нацыянальнай iдэi у няспыннай творчасцi, непрыманнi раз i назаусёды 
вызначаных, дэгуманiзававых iдэй i прынцыпау. 

Аутар зрабiу спробу знайсцi i у мiнулым,i у сучаснасцi прыклады такога сацыяльна

га аб' яднання, якое б не душыла iмкнення да творчага развiцця воJIЬнай незалежнай 

асобы. У мiвулым гэта - Заnарожская Сеч, rалоупай адзнакай якой была адсутнасць 

прымусу да сваiх сяброу. •Сеча з аружжам у руках баранiла чалавечае права на волю i 
незалежнасьць• (12, с. 40]. А сучасным прыкладам непрымусовай арганiзацыi, на дум

ку Абдзiраловiча, з'яудяецца кааперацыя . У ёй аутар бачыу адзiнае на той час грамад

скае аб'яднанве, якое не дапускае прымусу вi у адносiнах да сваiх сяброу, вi у адносiнах 

да iншых грамадзян, якое не мае гатовых штампау i шаблонау на кожны дзень •а калi 
такiя штампы зьяуляюцца, жыцьцё ix выкiдае вельмi лёгка, без рэвалюцыяу, за вакно• 
(12, с. 41). 

Вельмi сучасна гучыць вызначэвне 1. Абдзiраловiча такой з'явы, як •духоувае мяш
чавства•. Яно nраяуляецца у прыхiльнасцi да розвага роду аутарытэтау, nашавы да па

нуючых да.ктрын, усталяванай маралi, павазе да сваiх i чужых •цвёрдых пераканан
няу•. Духоуаае мяшчанства вызваляе народ ад неабходнасцi думаць, разважацъ, звяр

тацца да уласнага сумлення [12, с. 22]. 
•Здаваленъне iстнуючым i сабой асаблiва характэрызуе духовае мяшчанства, ад

сюль выплывае iнэрцыя i непатрэба у зьмене старога новым. Заусёды самае iмкненьне да 
такой зьмены разглядаецца як праступак, годны кары• [12, с. 23]. Ужо у 1921 г. бела

рускi даследчык дае жорсткую ацэнку марксiскай iдэалогii. Марксiзм, лiчыу Абдзiра

ловiч, оадмянiу iдэяй класавай перамогi святую справу вызвалення чалавецтва. 1 хай iд

зе гаворка аб прыгнечаным класе, але, зауважае мыслiцелъ, •З учарашняга раба выход

зiць найлепшы рабауладца• [12, с . 32]. 
Пралетарскую дыктатуру у адносiнах да сялян ён лiчыу жорсткай i несправядлiваю. 
Дасдедаваяве ycix рэвалюцый, nадсумоjвау 1. Абдзiраловiч, дазваляе зрабiць высво

ву: знiшчаны сiлаю iснуючы парадак вядзе да вызвалення разбуралънай энэргii мае, у 

вынiку чаго яны ствараюць для сябе яшчэ горшыя кайданы, турмы i мукi. Таму прыму
совае гасаадарства оавiнна быць зруйнавана не сiлай,а чалавечай творчасцю (12,с. 42]. 

Галоунаю падставаю грамадскай творчасцi беларускага народа мыслiцелъ лiчыу nа

лiтычную незалежнасць, бо пад чужацкiм панаваннем мы ахвяраваны на дэградацыю. 

У 1922 г. у артыкуле •Кааперацыя • 1. Абдзiраловiч абгрунтавау канцэпцыю <1трэц

цяга шляха• сацыялънага развiцця для Беларусi. Гэта шлях - сялявска-рамеснiцкiх 

вольных брацтвау i народнай кааnерацыi . 

Такiм чыва.м:, першая трэцъ ХХ ст . - гэта час, калi кавчаткова афармляецца на

цыянальная беларуская iдэя, калi iдуць пошукi асноуаых форм яе рэалiзацыi праз мас

тацкую лiтаратуру, вацыянальную адукацыю, вацыянальны друк, нацыянальныя nалi

тычвыя арганiзацыi. Вынiкам развiцця нацыянальнай iдэi становiцца канцэпцыя па

будовы незалежнай,суверэннай дзяржавы,як адзiнаrа сродку захавання беларускай на

цыi i поуаай рэалiзацыi яе сацыяльных, палiтычных i духоуных патрэб . 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

И СОIJИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В статье рассматривается сущность профессиональной культуры, которая транслируется в 
процессе профессиональной социализации в вузе, в частности, рассматриваются основные подхо

ды к описанию, анализу содержания и строению профессиональной культуры. Выделяются такие 
особенности, как особый язык профессионапьных групп, профессиональная память, а также раз

личные типологические группы, например, на основе разделения труда разных уровней, смежности, 

частичного совпадения, гендера, возраста. Кроме того. выделяются основные функции профессио
нальной культуры и социокультурные роли. Социальная ответственность рассматривается в ка
честве важнейшей гражданской компетенции, которая характеризует устойчивую связь общвсо
циальной, профессиональной и индивидуальной культуры личности. Подчеркивается, что особен
ности формирования профессиональной культуры влияют и на эту важнейшую компетенцию. 
В статье также рассматриваются результаты социологического исследования, посвященные 
формированию у студентов социальной ответственности в контексте профессиональной социа
лизации. Проведенный кластерный анализ выявил три основных кластера (типа), которые условно 
обозначены «гедонисть1», «конформистьт и «Нонконформисты». Делается вывод о том, что «нон
конформисть1» в наибольшей степени демонстрируют самостоятельность и готовность к приня

тию индивидугльной ответственности в отличие от других типов. В статье также предлагают
ся модель социально ответственной личности и принципы педагогических технологий, позволя
ющих развивать личность студентов как в отношении профессионализма, так и формирования 

связанной с ним социальной ответственности. 

Системная трансформация белерусского общества и государства, осуществляемая 

уже второе десяти.11етие, сталкивается с новыми вызовами. Финансовый кризис только 

усилил необходимость поиска оптимальных и своевременных ответов на них. Слож

ность и слабая предсказуемость многих социальных процессов приводит на практике к 

возрастающей рационализации и технологизации как наиболее прагматичной страте

гии управления обществом. Для того чтобы не утратить гуманитарную составляющую, 

проблема решается путем пошагового расширения объема ответственности каждого 

участника социального процесса при одновременном увеличении спектра социотехно

логических средств, позволяющих надежно достигать поставленных целей. Каждый из 

таких шагов предполагает развитие профессиональной культуры, которая наряду с со-
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