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Уводзiны 

Студэнты i магiстранты вывучаюць агульнаадукацыйныя 

прадметы пад назвай «Фiласофiя» i «Фiласофiя i метадалогiя наву-

кi». У дапаможнiку даецца матэрыял, якi на прыкладзе беларускай 

культуры, навукi, iнжынернай, эканамiчнай, юрыдычнай дзейнасцi, 

журналiстыкi дэманструе практыкаарыентаваную накiраванасць 

фiласофii i метадалогii навукi. Разглядаюцца пытаннi, звязаныя з 

сацыяльнай функцыяй фiласофii ў сучасным грамадстве i культуры. 

Тэма актуальная ва ўмовах аднаўлення ролi духоунасцi, вяртання да 

традыцыяў хрысцiянскай веры, барацьбы за каштоўнасцi маралi, 

прававой бяспекi. Беларуская дзяржава вядзе актыўны дыялог з 

праваслаўнай царквой i каталiцкiм касцелам па пытаннях сацыяль-

най працы, духоўнасцi. Атрымаўшы дыплом магiстра выпускнiкi 

навучальных устаноў атрымлiваюць доступ да кiраўнiчых пасадаў, 

дзе сучасны тэхнакратызм цесна звязаны з сацыяльнымi i 

духоўнымi пытаннямi ў прыняццi рашэнняў. Гэтыя пытаннi пра-

ламляюцца цераз адметнасцi нацыянальнай ментальнасцi i 

традыцыi. Фiласофiя i метадалогiя навукi фармiруе культуру 

сiстэмнага ўлiку розных фактараў пад час прыняцця рашэнняў. 

Важная роля ў сучасным грамадстве адводзiцца эфектыўнаму выка-

рыстанню метадалогii даследчай i канструктарскай дзейнасцi. 

Асаблiвасцi iнавацыйнай дзейнасцi разглядаюцца ва ўмовах рынка-

вай эканомiкi Беларусi. Адкрытасць эканомiкi патрабуе веданне 

тэндэнцый навукова-тэхнiчнага прагрэсу ў форме прамысловых 

рэвалюцый, мадэрнiзацыi i суправаджаючых iх канцэпцый, канвер-

генцыi iнжынерна-тэхнiчных накiрункау даследча-канструктарскай 

дзейнасцi на прыкладзе беларускiх навуковых школау. 

 

1. Тэарэтычны раздзел. Фiласофiя i каштоўнасцi сучаснай 

цывiлiзацыi 

 

1.1. Фiласофiя ў вытокаў духоўнай традыцыi Беларусi 

Духоўнасць i культура зфармiравалi сукупнасць рэлiгiйных i на-

цыянальных традыцый чалавецтва, у тым лiку i Беларусi. Глабаль-

ныя працэсы аддаюць перавагу мадэрнiзацыi грамадства, эканомiкi, 

вобразу жыцця сучаснага чалавека, яго светапогляду. Хуткiя пера-

мены пагражаюць парушыць раунавагу памiж традыцыяй i сучас-

насцю, памiж гiстарычнай памяццю i трансфармацыямi вобразу 
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жыцця пад уплывам сучасных тэхналогiяў. Актуальна ведаць эва-

люцыю грамадства ва ўмовах духоуных i культурных фактараў. Бе-

ларусь пасля прыняцця хрысцiянства накапiла ўнiкальны вопыт 

узаемадзеяння духоўнасцi i культуры. 

Айчынная фiласофiя ўзнiкла на выснове тэматыкi Бiблii. Кнiга ў 

дадзеным выпадку не мела друкаванай мадыфiкацыi, паколькi 

тэхналогii друкавання тэкстаў былi распрацаваны пад час позняга 

Сярэднявечча. Распаўсюджаннем кнiг займалiся перапiсчыкi. У якiм 

бы выглядзе ня быў тэкст ен заставаўся кнiгай. Бiблiя стала высно-

вай фiласофскага дыскурсу на Беларусi па той прычыне, што краiна 

стала часткай хрысцiянскага свету. 

К моманту прыняцця хрысцiянства насельнiцтва Беларусi ак-

тыўна карысталася пiсьменнасцю. Даволi высокi ўзровень адукава-

насцi быў абумоўлены актыунымi гандлевымi шляхамi. што праля-

галi па тэрыторыi краiны. Гандлевы шлях з варагаў у грэкi патраба-

ваў ведання пiсьмовай мовы, паколькi заключалiся гандлевыя i ва-

енна-палiтычныя пагадненнi. Граматнасць была неабходна насель-

нцтву ў паўсядзенных справах, аб чым сведчаць берасцяныя грама-

ты, надпiсы на камянях уздоўж гандлевых рачных шляхоў. З пры-

няццем хрысцiянства беларусы атрымалi магчымасць чытаць тэкст 

Бiблii, а таксама тэксты вiзантыйскага i балгарскага паходжання. 

Аўтары гэтых тэкстаў пастаянна спасылалiся на аўтарытэт антыч-

ных мысляроў, у першую чаргу, на творы Арыстоцеля. Менавiта 

фiласофiя гэтага мысляра аказалася ў фундаменце аднаго з першых 

дыскурсаў фiласофскай традыцыi Беларусi. Маецца на ўвазе iнсты-

туцыянальная мова тэалагiчнага дыскурсу. Прычынай успрыняцця 

арыстоцелiзму стаў вельмi блiзкi беларускаму адукаванаму грамад-

ству схаластычны рацыяналiзм. Яго адметнасць заключаецца ў тым, 

што ен аказаўся прымальным для розных гiстарычных эпох на 

тэрыторыi Беларусi. 

На традыцыi грэка-праваслаунай мадыфiкацыi арыстоцелiзму 

адбылося станаўленне К. Смалятыча, К. Тураўскага, Е. Полацкай. 

Напiсаныя iмi тэксты адпавядаюць жанру тэалагiчнага дыскурсу. 

Гэты дыскурс быў распрацаваны на выснове мовы грэкаў у Алек-

сандрыi. Тут адбыўся сiнтэз яўрэйскай i хрысцiянскай традыцыi з 

антычнай фiласофiяй. У Александрыi была, значная па колькасцi, 

абшчына яўрэяў, была багатая нтэлектуальная традыцыя 

перакладаў твораў на мову грэкаў. Паколькi хрысцiянства абапiра-

лася на аўтарытэт тэкстаў, то вынiкам стала Бiблiя, а таксама разу-
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менне таго, што тэалогiя i фiласофiя павiнны быць звязаны. Хрыс-

цiянства пазiцыянiравалася як рэлiгiя адукаванага грамадства.  

Фiласофiя Арыстоцеля найбольш адпавядала гэтаму тэзiсу. Яе 

прыняццю папярэднiчала падрыхтоўчая праца, звязаная з сiнтэзам 

тэалагiчнага i фiласофскага антычнага дыскурсаў. Гэты сiнтэз 

адбыўся ў межах Рымскай iмперыi. У заходняй яе частцы пераважа-

ла лацiнская мова. Цэнтр фармiравання тэалагiчнага дыскурсу на 

лацiнскай мове знаходзiўся ў паўночнай Афрыцы ў Карфагене. 

Спачатку мысляры прытрымлiвалiся падыходу, фактычна выклю-

чаўшага фiласофскую рацыянальную кампаненту. Перамены ў ра-

зуменнi зместу тэалагiчнага дыскурсу ўнес А.М.С. Баэцый. Ен 

абгрунтаваў тэалагiчны дыскурс, заснаваны на адукацыйным ра-

цыяналiзме. З гэтай мэтай ен зрабiў шмат перакладаў твораў антыч-

ных аутараў на лацiнскую мову. Асаблiвую вагу ен надаваў творам 

Арыстоцеля. Iм была абгрунтавана iдэя, згодна якой пазнанне воль-

ных навук спрыяе разуменню Святога пiсання. У першую групу 

вольных навук увайшлi граматыка, рыторыка, дыялектыка (trivium). 

У другую групу вольных навук увайшлi арыфметыка, геаметрыя, 

астраномiя, музыка (quadrivium). Яны мелi большае дачыненне да 

навук аб прыродзе. Менавiта гэтая класiфiкацыя легла ў выснову 

сiстэмы адукацыi Цывiлiзацыi Сярэдневяковага Захаду. 

Ва ўсходняй частцы Рымскай iмперыi тэалагiчны дыскурс 

распрацоўваўся на выснове мовы грэкау. Выключную ролю 

адыгралi творы Д. Арэапагiта. Яны былi прадстаўлены ў 532 годзе 

на Канстанцiнопальскiм царкоўным саборы. У iх пераважаюць 

канцэпты Бога, веры, Хрыста, Троiцы, Адзiнага, прадвызначанасцi, 

нябеснай iерархii, царкоунай iерархii, боскага iмя, мiстычнай 

тэалогii, богапазнання, эманацыi. У iх выкладзена метафiзiка Сусве-

ту. Яна пабудавана на прынцыпе iерархii пачуццевай i звышпачуц-

цевай iснасцi, нязменна прабываючай у вечнасцi. I. Дамаскін у тво-

рах «Святыя паралелi», «Аб прыродзе чалавека», «Тры словы су-

праць адмаўляючых iконы», «Крынiца ведаў» ажыццявiў дэталiза-

цыю метафiзiкi Сусвету. У яго iнтэрпрэтацыi тэалогii аднолькава 

прадстаулены спасылкi на фласофiю Платона i Арыстоцеля. Iм 

абгрунтавана эстэтычная тэорыя вiзуальнага ўспрыняцця хрыс-

цiянскага культу на выснове жывапiсу, мастацкiх выяў, якiя 

iснуюць для адлюстравання сутнаснага боку тэалагiчных пасылак. 

М. Псел у структуры тэалогii перавагу аддаў адукаванаму ра-

цыяналiзму. Ен меркавау, што пазнанне сутнасцi i звышсутнасцi 
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можа абапiрацца на матэматычныя i лагiчныя доказы. Тэалогiя, на 

яго думку, павiнна мець статус дакладных ведаў. Гэтая думка 

праводзiцца ў творах «Хранаграфiя», «Аб усялякай навуцы». Твор-

часць М. Псела мела месца ў XI стагоддзi. Гэта важная абставiна з 

пункту гледжання на працэсы станаулення тэалагчнага дыскурсу на 

Беларусi. Яна сведчыць аб тым, што на ўзроунi царкоўнай патры-

стыкi гэтага перыяду ў межах Беларусi ўзнiкла атмасфера дыялогу 

грэкаў i беларусаў на высновах тэалогii адукаванага рацыяналiзму, 

блiзкага арыстоцелiзму. Гэты рацыяналзм аказаўся ўспрынятым 

адукаваным беларускiм грамадствам i атрымаў распаусюджанне. 

Адным з першых твораў, прысвечаных фiласофii Арыстоцеля, 

напiсаным на царкоўнаславянскай мове стаў «Шасцiдзен» I.Э. Бал-

гарскага. У iм даецца агляд даследаванняў Арыстоцеля па 

астраномii, батанiцы, геаграфii, анатомii, заалогii. Падрабязныя 

звесткi аб фiзiцы Арыстоцеля ўтрымлiваюцца ў творах I. Дамаскiна. 

Згодна гэтай фiзiкi Зямля круглая. Вакол яе рухаюцца планеты, 

Сонца, Месяц. Прырода ў выснове сфармавана чатырма элементамi 

– вадой, зямлей, паветрам, агнем. 

Высокi ўзровень граматнасцi насельнiцтва Беларусi абумовiў 

арытоцелеускi падыход айчынных мысляроў да феномену Бiблii. 

Тэкставыя рэсурсы яе разглядалiся ў шырокiм кантэксце глыбiнных 

зместау, якiя трэба было знайсцi дзякуючы Бiблii. Па гэтай прычыне 

важная роля надавалася iнтэрпрэтацыi тэкстаў Бiблii ў жанрах алле-

горыi, прытчы, малiтвы, павучання. Падобныя формы стваралi 

магчымасць для пашырэння тэкставай прасторы арыстоцелiзму. 

Пры гэтым прагматыка дзейнасцi мысляроў заключалася ў мэце па-

казаць хрысцiянства як рэлiгiю адукаванага рацыяналiзму, захоўва-

ючую традыцыi адукаванага грамадства. Найбольш яскрава з гэтай 

задачай справiуся К. Смалятыч, якi прадставiў хрысцiянства як 

аутэнтычную традыцыю Беларусi. Ен прадстаўляў царкоўную 

плынь, якая лiчыла, што хрысцiянства набыло на Беларусi сама-

стойны статус. 

К. Смалятыч стаў адным з першых айчынных мысляроў i ства-

ральнiкаў тэалагiчнай культуры адукаванага рацыяналiзму, меушага 

грэка-вiзантыйскую выснову. З беларускiх даследчыкаў аналiз яго 

творчасцi ажыццявiў А.А. Козял. 

К. Смалятыч нарадзiўся ва Ўсходняй Беларусi. Жыу на мяжы XI-

XII стагоддзяў. Займаў пасаду мiтрапалiта Кiеўскага (1147-1155 го-

ды). Да нашага часу дайшло только некалькi твораў К. Смалятыча. 
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У выснову фiласофскiх разважанняў мысляра пакладзена тэма ад-

носіны да тэкстаў антычнай фiласофii i ветхазапаветнай традыцыi. 

Асноўная ўвага надаецца тэксту Бiблii. Асаблiвы акцэнт робiцца на 

выяўленне схаванага ў ей глыбiннага зместу, якi непасрэдна не чы-

таецца. Мiстычна-тэалагiчны акцэнт звязаны з разглядам прынцыпа 

прадвызначанасцi i яго ролi ў рашэннi праблемы грахоўнасцi i ра-

тунку. Даследуецца этычная тэматыка, акцэнтаваная на асуджэннi 

злоужывання матэрыяльнымi iнтарэсамi. Багацце не павiнна 

дамiнаваць як мэта жыцця. Пры гэтым багацце ня трэба змешваць 

са славай. Веруючы мае на яе права. Гэтае разважанне было арыен-

тавана на адукаваную частку грамадства, якой трэба было зразу-

мець суадносiну памiж сцiпласцю i сацыяльнай актыўнасцю. 

К. Смалятыч лiчыць магчымым пад час хрысцiнскага разважання 

звяртанне да антычнай мудрасцi, паколькi там можна знайсцi змест 

прымальны для хрысцiянства. Гэтаму абгрунтаванню спрыяў прын-

цып боскай прадвызаначанасцi. З яго вынiкала, што ўсе iснуючае ў 

свеце мэтазгодна, у тым лiку антычная мудрасць. 

К. Смалятыч выпрацаваў канцэпцыю бiблеiстыкi, згодна якой 

перавагу пры працы з тэкстамi Святога пiсання трэба аддаваць воб-

разна-сiмвалiчнаму метаду. Гэты метад дазваляе выкарыстоуваць 

бiблейскiя сюжэты ў мэтах выяўлення схаваных у iх сэнсаў. Тэкст 

трэба не толькi ўмець чытаць, але i выкарыстоўваць для абагачэння 

ўласнага духоунага свету. У такiх умовах розум атрымлiвае магчы-

масць для iнтэлектуальнай працы. Этычныя аспекты жыцця чалаве-

ка звязваюцца з верай, любоўю, цярпеннем, мiластыняй. Чалавек не 

павiнен ахвяраваць целам. Аскеза павiнна спалучацца з фiзiчным 

iснаваннем асобы ў сацыяльнай прасторы. У сваiх разважаннях  

К. Смалятыч спасылаецца на творы Арыстоцеля i Платона. Перава-

га аддаецца Арыстоцелю. Найбольш значны з боку фiласофскага 

разгляду твор К. Смалятыча пад назвай «Пасланне прасвiтару Та-

машу». Ключавы канцэпт твора – «Бог», паколькi ўсе ў свеце ўлад-

коўваецца i падтрымлiваецца боскай сiлай. Божа ўсе бачыць, мудра 

кiруе людзьмi, накiроўвае iх i дае гарантыю паратунку пры адпа-

ведных паводзiнах. Веруючы, як паказвае гэта К. Смалятыч, можа 

пазнаваць сутнасцi найвышэйшай глыбiнi Пiсання цераз метафа-

рычныя параўнаннi аповяды. К. Смалятыч сцвярджае, што ен сам 

пры пазнаннi Пiсання выклаў шаснаццаць аповядаў, якiх непасрэна 

няма ў Пiсаннi, але якiя дазваляюць больш глыбока зразумець яго. 

Разумовыя здольнасцi адыгрываюць вялiкую ролю ва ўмацаваннi 
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веры. Развiваць iх трэба пазнаючы створаны Богам свет. Цераз вы-

нiкi боскiх стваральных спраў пазнаецца сам Божа. Пачуццi маюць 

дачыненне да веры, iх задача не пазнавальная. Дзякуючы розуму, 

пазнаючаму навакольны свет, iснасць чалавека авалодвае та-

панiмiкай быцця на Зямлi. У гэтай тапанiмiцы схавана сутнасць 

жыцця. Праведным веруючым яна бачна i яны яе прытрымлiваюц-

ца. Некаторым яна бачная, але яны няздольны яе прытрымлiвацца. 

Праблема закладзена ў iх здольнасцi не толькi разумець сутнасць i 

прысутнасць Бога, але i карыстацца дадзенай iм Богам свабодай. 

Хрыстос даў людзям магчымасць выбраць Благадаць цераз разу-

менне жыццевага шляху на Зямлi. Такiм чынам, тэкст, напiсаны ў 

аутарскай рэдакцыi К. Смалятыча факусiруецца на прагматыцы ча-

лавека. Тэалагiчны дыскурс выводзiцца ў прастору антрапалагiчнай 

тэматыкi. Веруючы, дзякуючы гэтаму, ведае для чаго яму патрэбна 

вера i якая прагматыка суправаджае духоўнае жыцце. Эпiстэмалогiя 

становiца важнай перадумовай сацыялiзацыi асобы. 

Адначасова з дзейнасцю К. Смалятыча мела месца дзейнасць  

К. Тураўскага (1130-1193). Ен нарадзiўся ў Тураве, якi быў цэнтрам 

княства. Адпаведна статусу была развiтая эканомiка, адукацыя, iн-

фраструктура манастыроў. Мелi месца iнтэнсiўныя адносiны з 

Вiзантыяй. Кiрыла паходзiў з заможнай сям’i. Але перавагу ен 

аддаў духоўнай дзейнасцi. Ен займаў высокiя пасады i падобна  

К. Смалятычу з’яўляецца прадстаўнiком патрыстыкi. Яго творчасць 

лепш даследавана, паколькi гэтаму спрыяе абставiна, звязаная з 

тым, што да нашага часу дайшлi яго шматлiкiя творы. Iх крынiцай з 

яўляецца Бiблiя. Аўтарскiм працягам яе сталi казаннi, прытчы, пас-

ланнi, малiтвы, каноны. Творы добра захавалiся дзякуючы таму, 

што iх уключалi ў свае выданнi вядомыя айчынныя друкары. 

Напрыканцы XIX стагоддзя бiскупам Тураўскiм быў выдадзены 

поўны збор твораў К. Тураўскага. Творчасць мысляра стала прадме-

там даследавання ў жанрах розных дыскурсаў. Мы разглядаем тво-

ры К. Тураўскага ў межах тэалагiчна-тэкставага дыскурсу. Адпа-

ведна гэтаму дыскурсу ў творах мысляра дамiнуюць канцэпты Бога, 

Тройцы, Хрыста, Святога Пiсання, веры. 

К. Тураўскi пiсаў творы ў жанры чалавека, веўшага пастаянны 

дыялог з апанентамi. Гэта тэкст, арыентаваны не на жанр маналогу, 

а дыялогу, у якiм уступнае слова вырашае поспех камунiкацыi. Ак-

цэнт робiцца на лiнгвicтычныя аспекты ўзмацнення тэксту 

стылiстыкай слова. Гэтая методыка, на думку К. Тураўскага, больш 
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паспяховая чым лагiчныя довады i абгрунтаваннi. Зыходзячы з по-

глядаў I. Златавуста, В. Вялiкага, Я. Сiрына, М. Споведнiка. К. 

Тураўскi перавагу аддаваў мiстычнай кампаненце тэалогii ў разу-

меннi Бога. Ен лiчыць, што Бог не пазнавальны ў катэгоркатэгорыях 

рацыянальнага разумення. Ен пазнавальны цераз створаны iм нава-

кольны свет. Так, назiранне за веснавым абуджэннем прыроды аза-

начае назiранне за светам створаным Богам. Моц боскай задумы 

можа дэманстраваць творца тэкста. У iм павiнна дамiнаваць сiла 

слова. Сiмвалiчнае тлумачэнне Бiблii ў форме прытчаў дае магчы-

масць распавесцi змест канцэптаў веры, цела, душы, духа, пазнання, 

чалавека. Пааасобнага зместу ў iх няшмат. Разгортнутая сутнасць 

узнiкае як толькi вернiк дасягае разумення рознiцы памiж дабром i 

злом. Ен пачынае разумець рознiцу памiж сiтуацыяй граху, не зас-

наванага на веданнi i грахоўным дзеяннем, дапушчаным ва ўмовах 

ведання мяжы памiж праведным i няправедным учынкам. 

К. Тураўскi дае вернiкам параду якiя кнiгi iм чытаць для таго каб 

умацаваць свой унутраны духоўны свет. Ен карыстаецца дыялекты-

кай матэрыяльнага i духоўнага, цялеснага i свядомага. Цела дадзена 

чалавеку як тэст. Калi ен з гэтым тэстам не спрауляецца, то трапляе 

ў пастку грахоўнай асалоды. Дапамагчы ў гэтым тэсце могуць 

малiтвы, якiя ствараюць атмасферу дыялога з Богам i перманентнай 

прысутнасцi яго ў хранатопе паусядзеннасцi. Прытчы даюць 

вернiку карцiну сусветнай дымiкi, у якую ўключана жыцце асобы. 

Яны маюць павучальны характар. Так, «Прытча пра чалавечую ду-

шу i цела, альбо пра сляпца i храмца» паказвае, што ўсе элементы 

Сусвету маюць па задумцы Бога сiнэргiю. Без яе, паасобку, яны 

дэманструюць сiтуацыi праблемных паводзiн людзей з элементамi 

вялiкага граху ў выглядзе крадзяжу i забойства. Недасканаласць ча-

лавечых паводзiн не азначае адсутнасцi надзеi на дасягненне 

вернiкамi боскай благадацi. Важную ролю адыгрывае паўсядзенная 

тлумачальная праца i жаданне вернiкаў мець дачыненне да малiтваў 

i царкоўных святаў. Менавiта па гэтай прычыне казанні К. Ту-

раўскага маюць прадметам велікодны цыкл нядзельных і святочных 

дзѐн. Кожнае з іх пераследуе дакладную выхаваўчую мэту. На яго 

думку, нельга змешваць бытавое i сапрауднае хрысцiянства, iдучае 

ад патрыстыкi. Адначасова трэба цярпiма адносiцца да стаўшага ў 

беларускай тапанiмiцы аутэнтычным хрысцiянства. К. Тураўскi 

ўлiчвау фактар сiнтазу розных культурных традыцый. У гэтым 

сiнтазу мела месца народная традыцыя i iнтэлектуальная традыцыя 
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антычных грэкау. Памяркоунасць стала важнай адметнасцю мысля-

ра. Яна легла ў выснову iнтэлектуальнай культуры Беларусi. 

Адукаваныя людзі абавязаныя навучаць тых, хто побач. Га-

лоўнае не трапiць у пастку ганарлівасці. Тых, хто трапiў у гэтую 

пастку Божа пазбаўляе інтэлектуальных здольнасцей. Як 

прадстаўнiк патрыстыкi К. Тураўскi важную ролю адводзiу свята-

рам, іх адукаванасцi, каб яны адпавядалi адукаванаму грамадству, 

бо нават уладары, паводле яго слоў, імкнуцца да ведаў. Адукава-

насць прадугледжвае валоданне словам, даступным пiсьмом, ясным 

розумам. Галоўнае пазбавiцца ад грубасцi мовы, путанасцi розуму. 

Дыялогу з людзьмi спрыяе сцiпласць i пакаянне. Духоўная праца i 

добрыя справы вынiкаюць з духоўнага вобразу жыцця. Галоўнае 

ўпэунiць вернiкаў адмовіцца ад грахоўных учынкаў і непрыстойных 

паводзін у выглядзе п'янства, пераядання, пералюбства, гняўлівасці, 

зайздрасці, паклѐпніцтва, ліхвярства. Правядны вобраз жыцця 

патрабу стрыманасці, міласэрнасці, шанавання людзей, трымання 

пастоў, спагадлівасцi, чуллівасцi. Мысляр асобна пералiчыў 

канцэпцы, якiя складаюць змест граха: паклѐп, абразы, асуджэнне, 

гняўлівасць, сваркі, бойкі, зайздрасць, варажнечу, злыя задумы, за-

поі, крадзѐж, рабаванне, разбой, душагубства, чарадзействы, пера-

любствы. 

Альтэрнатыва злу прадстаулена ў выглядзе добрых нораваў, 

намераў, павагi, клопату пра сiрат. Блiзкая па сутнасцi патрыстыцы 

схаластыка знайшла ўвасабленне на Беларусi дзякуючы Е. Полац-

кай. Яна нарадзiлася ў 1101 годзе ў Полацку. Паходзiла з княскай 

сям’i. Пад уплывам бiяграфii Е. Александрыйскай адмовiлася ад 

свецкага жыцця i аддала перавагу духоўнаму жыццю. У дванаццаць 

гадоў прыняла манаскi пастрыг. У манастырах Полацка было шмат 

рукапiсаў твораў, у асноуным на грэчаскай мове. Е. Полацкая пры-

трымлiвалася тэалагiчна-тэкставага дыскурсу. У напiсаных ей тэкс-

тах пераважаюць такiя канцэпты, як Бог, Пiсанне, Хрыстос, вера, 

любоў, адукацыя. У яе практычнай дзейнасцi адчуваецца вялiкi 

ўплыу арыстоцелiзму. Яна пiсала павучэннi, малiтвы. Рабiла перак-

лады. Мэта гэтай дзейнасцi заключалася ў хрысцiянскiм гуманiзме. 

Ей хацелася каб вернiкi мелi добрае сэрца, пазбягалi зайдрасцi, раз-

дораў, злых страсцей, каб iх мэтай было дабро. 

Хрысцiянскi гуманiзм магчымы быу толькi на выснове адукава-

насцi. З гэтай мэтай Е. Полацкая заснавала жаночы i мужчынскi ма-

настыры са скрыпторыямi. З iх распаўсюджвалiся пiсаныя кнiгi, на 
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выснове якiх распаусюджвалася пiсьменнасць. У царкоўных школах 

дзецi розных саслоўяў вучылiся на царкоўнаславянскай i грэчаскай 

мовах. У якасцi прадметау былi рыторыка, медыцына, гiсторыя, 

паэтыка. Е. Полацкая спрыяла росквiту полацкай архiтэктурнай 

школы. Пры яе мецэнацкiм удзеле Iаан пабудаваў храм, якi стаў 

называцца ў яе гонар. Пры яе арганiзацыйным удзеле Л. Богша зга-

таваў крыж, якi стау нацыянальнай рэлiквiяй Беларусi. 

Яна iмкнулася трапiць у Святыя месцы. Дзеля гэтага напрыкан-

цы свайго жыцця ажыццявiла хаджэнне на Блiзкi Ўсход, у Ерусалiм. 

Аб гэтым распявядае «Аповесць жыцця i смерцi святой i блажэннай 

i найпадобнейшай Еўфрасiннi, iгуменнi манастыра Святога Спаса i 

Найсвяцейшай Ягонай Мацi, што ў горадзе Полацку. Багаславi, Ой-

ча!». Е. Полацкая стала першай жанчынай кананiзаванай пра-

васлаўнай царквой. Гэтая падзея адбылася ў 1547 годзе. 

Татара-мангольскае нашэсце разбурыла гiстарычныя сувязi пра-

васлаўнай Беларусi з Вiзантыяй i iдучым цераз яе антычным насле-

даваннем. Спецыфiка фiласофскай культуры перыяду першай сха-

ластыкi заключалася ў тым, што яе прадстаўляла невялiкая коль-

касць багасловаў, займаўшых высокiя царкоўныя пасады. Не паспеў 

сфармiравацца рэпрадуктыўны механiзм iнтэлектуальнай дзейнасцi 

на выснове грэка-вiзантыйскай схаластыкi. Захоп туркамi-

сельджукамi Вiзантыi вымусiў праваслаўныя абшчыны Беларусi 

засяродзiцца на ўласных задачах адаптацыi да цывiлiзацыйных вы-

клiкаў. Каштоўнасцi адукацыi вiталiся, але магчымасцi былi абме-

жаванымi. Ва ўмовах абмежаваных магчымасцяў функцыянавалi 

толькi брацкiя школы пачатковай адукацыi. 

 

1.2. Дыялагiчна-палемiчны характар фiласофii Беларусi Адра-

джэння i Рэфармацыi 

Татара-мангольскае нашэсце вымусiла беларускiя княствы шу-

каць больш цеснай сувязi з суседнiмi лiтоўскiмi пляменамi. У вы-

нiку дасягнутага кансэнсусу палiтычных iнтарэсаў узнiкла Вялiкае 

Княства Лiтоўскае, Рускае i Жамойцкае. Князь Мiндаўг каранаваўся 

на караля з благаславення папы рымскага. Ен гэта зрабiў па чыста 

палiтычным прычынам, абумоўленым пагрозай нападзення 

Тэўтонскага ордэну. Але гэты палiтычны крок не паўплываў на ры-

цараў, якiя не хацелi прызнаваць дзяржаву беларусау i лiтоўцаў як 

цывiлiзаваную. Нягледзячы на палiтычныя цяжкасцi Беларусь 
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iнтэгравалася ў еўрапейскую гаспадарку i характэрны для яе падзел 

працы. 

Гандлевыя сувязi забяспечвала Ганза. Купецкiя абшчыны ка-

талiкоў з явiлiся ў Полацкай зямлi ўжо ў XIII стагоддзi. Дзякуючы 

гандлевым адносiнам з Ганзой склалася практыка заключэння па-

гадненняў нямецкiх купцоў з гарадскiмi ўладамi Полацка, Вiцебска, 

Смаленска. Тэксты гэтых пагадненняў утрымлiваюць тыповыя 

адметнасцi старабеларускай мовы. Гарады з яулялiся цэнтрамi 

княстваў. Пры ўваходзе ў склад ВКЛ яны захавалi сваю аўтаномiю i 

гандлевыя прывiлеi. Складвалiся перадумовы для асобага статусу 

гарадоў у дзяржаве. Па прыкладу еурапейскiх дзяржаў беларускiя 

гарады замацавалi свой iнстытуцыянальны статус на выснове 

Магдэбургскага права. 

Як толькi ВКЛ заключыла з каралеўствам Польскiм Крэўскую 

дзяржаўную ўнiю Ягайла стаў актыўна спрыяць таму, каб падулад-

нае яму Княства як мага хутчэй iнтэгравалася ў каталiцкi Захад. 

Этнiчныя лiтоуцы, якiя былi паганцамi, прынялi каталiцкую веру. У 

мэтах iнтэграцыi ў еурапейскую культурную прастору актыўна вы-

карысоўваўся тэзiс аб рымскiх каранях лiтоўска-беларускай 

палiтычнай элiты. Паэты ВКЛ асвоiлi жанр новалацiнскай паэзii. 

Цераз агульнаеурапейскую лацiнскую мову яны даводзiлi iнфарма-

цыю пра ВКЛ еўрапейскiм чытачам. Палiтычная элiта разумела 

патрэбу ў стварэннi сiстэмы адукацыi, адпавядаючай практыкам 

сярэневекавога Захаду. Асноўную патранажную ролю ў сiстэме 

адукацыi адыгрывала рымская курыя. 

У 1364 годзе польскi кароль Казiмiр III з благаслаўлення папы 

рымскага, прыняў рашэнне аб адкрыццi ў Кракаве ўнiверсiтэта. У 

яго структуры былi адкрыты кафедры права, медыцынскiх навук i 

вольных мастацтваў. Аднак фактычна да 1400 года ўнiверсiтэт не 

функцыянаваў. Пачаў працу з прыходам на каралеўскi трон Ягайлы. 

Адсюль яго назва «Ягелонскi ўнiверсiтэт». Гэта быў адзiны ва 

Ўсходняй Еуропе ўнiверсiтэт да 1544 года. Пры ўнiверсiтэце быў 

адкрыты iнтэрнат для выхадцаў з Беларусi i Лiтвы. 

Унiверсiтэт дазваляў юнакам працягваць адукацыю ва 

ўнiверсiтэтах Iталii. Для гэтага яны асвойвалi лацiнскую мову. 

Аўтарытэтам карыстаўся Падуанскi ўнiверсiтэт. Менавiта ў iм 

атрымаў адукацыю Ф. Скарына. У Кракаўскiм унiверсiтэце на фа-

культэце вольных мастацтваў выкладаў ураджэнец Беларусi  

Я. Вiслiцкi, яго ж выпускнiк. Ен стаў адным з заснавальнiкаў нова-
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лацiнскай паэзii. Ен чытаў курсы па фiласофii Арыстоцеля, матэма-

тыцы Яўклiда, рыторыцы Цыцэрона. Адчуваўся кантэкст гуманiзму, 

характэрны для эпохi Адраджэння. Пад яго ўплывам аказауся  

Ф. Скарына i М. Гусоўскi. 

Studia humanitatis (гуманiзм) не з’яўлялiся ўнiверсiтэцкай 

сiстэмай адукацыi. Гэта была адукацыя, заснаваная на самастойнай 

працы над рукапiсамi антычных аўтараў, напiсаных на лацiнскай i 

грэчаскай мовах. Гэта была фiлалагiчная адукацыя, у межах якой 

асобая роля адводзiлася валоданню лацiнскай мовай i адпаведна 

напiсанымi на ей тэкстамi антычных аўтараў. Паколькi гэтай мовай 

валодала вузкае кола самiх гуманiстаў i звязаных з iмi тэалагiчных i 

гарадскiх колаў грамадства, то гуманiсты сутыкнулiся з неабходна-

сцю дыялогу з асноўнай часткай насельнiцтва, карыстаўшайся мо-

вай volgare. 

Рух гуманiстаў атрымаў распаўсюджанне ў Iталii. Пад час атры-

мання адукацыi ў Iталii выхадцы з Беларусi праходзiлi фактычную 

падрыхтоўку на выснове дзвух сiстэм. Гэта бачна па дзейнасцi  

Ф. Скарыны i М. Гусоўскага. Аб агульнаеурапейскiм распаўсюд-

жаннi гэтага мадэлю адукацыi сведчыць дзейнасць на тэрыторыi 

Беларусi С. Буднага, А. Волана, М. Сматрыцкага, В. Цяпiнскага,  

С. Собаля, М. Федарава, П. Мсцiслаўца. Яны iмкнулiся высокi гу-

манiзм лацiнскай, грэчаскай моваў трансфармiраваць цераз 

тэалагiчны дыскурс Бiблii ў беларускамоўныя тэксты, зразумелыя 

для асноўнай часткi насельнiцтва. Паколькi studia humanitatis не 

абмяжоўвалiся толькi фiлалогiяй, а ўключалi праблематыку права i 

палiтыкi, то ва ўмовах ВКЛ атрымалi развiцце практыкi канверген-

цыi права i палiтыкi. Яны былi рэалiзаваны ў Статуце ВКЛ. Вялiкую 

ролю адыграў Л. Сапега. 

Studia humanitatis фармiравалi не толькi навыкi самастойнай пра-

цы пры працы з тэкстамi. Яны фармiравалi практыку iндывiдуаль-

нага падыходу да самога тэксту i самастойны статус таго, хто з тэк-

стам працаваў. Пры гэтым прадстаўнiкi Адраджэння не iмкнулiся 

выйсцi за межы тэалагiчнага дыскурсу, паколькi тэксты Бiблii былi 

аўтарытэтнымi выданнямi для асноўнай часткi насельнiцтва. У вы-

нiку Бiблiя стала прасторай аўтарскiх iнтэрпрэтацый гуманiстаў. 

Каб наблiзiць тэксты Бiблii да чытачоў айчынныя гуманiсты выда-

валi iх на старабеларускай мове. 

Ф. Скарына ўвеў практыку прамоў, у якiх ен абгрунтаваў тэзiс аб 

фiласофii iдэнтычнасцi. Гэтая фiласофiя ўключае любоў да родных 
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мясцiн, асэнсаванне ўласнай гiсторыi, культурных традыцый, каш-

тоунасцi адукацыi, маралi. 

Адначасова з гуманiзмам Адраджэння ў XVI стагоддзi на Бела-

русi атрымаў распаусюджанне рух Рэфармацыi. Ен прыйшоў з Чэхii 

i Прусii. У першую чаргу гэта быў рух лютэранскай царквы.  

Ф. Скарына сустракауся з М. Лютэрам, якi прапанаваў яму 

супрацоунiцтва ў выданнi Бiблii, але беларускi першадрукар не 

прыняў прапанову. Тым не менш лютэранскi рух атрымау на 

Беларусi распаусюджанне. Прыхiльнiкамi яго былi нямецкiя купцы, 

якiя жылi ў Вiльне, а таксама на тэрыторыi Польшчы. 

Лютэране абапiралiся на сiстэму адукацыi, якая ўключала 

ўнiверсiтэты. Шмат юнакоў з Беларусi i Лiтвы атрымлiвала 

адукацыю ў нямецкiх унiверсiтэтах. Блiжэйшым унiверсiтэтам на 

мяжы ВКЛ быў унiверсiтэт у Кенiгсбергу. Ен быў адкрыты ў 1544 

годзе. Адным з першых прапаведнiкаў лютэранства ў ВКЛ быў  

С. Рафаловiч. 

Лютэранства не атрымала шырокага распаусюджання. Большы 

iнтарэс беларуская элiта праявiла да кальвiнiзму. Рэфармацыi на 

Беларусi спрыяў суб’ектыуны фактар, абумоулены прыхiльнасцю да 

руху караля Рэчы Паспалiтай, вялiкага князя ВКЛ Сiгiзмунда II 

Аўгуста. Уладар перапiсваўся з Кальвiнам, якi прысвяцiў яму тлу-

мачэнне на пасланне Паўла габрэям. Не застаўся ўладар без увагi 

Лютэра. Той прысвяцiў яму зроблены iм пераклад Бiблii. 

Лютэранская царква iнстытуцыяналiзавалася ў ВКЛ пад назвай 

Аўгсбургскай царквы. Ей кiраваў рыжскi архiепiскап. Прыхiльнiкаў 

лютэранства было няшмат, у асноўным немцы. Большым поспехам 

карыстаўся кальвiнiзм. Ен прываблiваў магнатаў тым, што фактыч-

на рабiў iх кiраўнiкамi кальвiнскiх збораў у межах падуладных iм 

земляў. Ролю адыграу i асабiсты фактар. Ж. Кальвiн веў перапiску з 

М. Радзiвiлам Чорным. Менавiта гэты чалавек адыграў выключную 

ролю ў шырокiм распаусюджаннi кальвiнiзму на Беларусi. Буда-

валiся кальвiнскiя малельнi. Яны функцыянавалi ў Заслауi, Клецку, 

Нясвiжы, Воршы, Iўi, Брэсцi. Была створана сiстэма адукацыi, якая 

вызначалася высокiм узроунем. Былi адкрыты друкарнi. У iх выда-

валася Бiблiя на беларускай i польскай мовах. Адукацыйнай дзей-

насцю займалiся С. Будны, М. Чаховiц. Вядомасць набыў А. Волан. 

Прыхiльнiкамi кальвiнiзму сталi магнацкiя семь’i Сапегаў, 

Кiшкаў, Хадкевiчаў, Тышкевiчаў. 
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У 1557 годзе адбыўся працэс iнстыцуалiзацыi кальвiнiзму на Бе-

ларусi. Быў створаны Сiнод прадстаунiкоу евангельскай царквы 

ВКЛ. Дзейнасцю збораў кiраваў суперiнтэндант. Кiраўнiком быў 

абраны С. Зацыус. Тэрытарыяльна ВКЛ было падзелена на шэсць 

дыстрыктаў. Кальвiнскiя зборы дамiнавалi на тэрыторыi ВКЛ. Яны 

прываблiвалi насельнiцтва высокiм узроўнем адукацыi. Акрамя 

тэалогii выкладалiся гiсторыя, матэматыка, рыторыка, антычная 

паэзiя. Асаблiва вылучалiся школы ў Вiльнi, Iўi, Клецку, Слуцку, 

Любчы, Лоску, Нясвiжы. Вiленская школа фактычна адпавядала 

ўзроуню ўнiверсiтэта. Такi ж высокi ўзровень адукацыi дэманстра-

вала школа ў Iўi. 

У 1565 годзе кальвiнiсты ВКЛ атрымалi роўныя правы з ка-

талiкамi i праваслаунымi княства. У атмасферы прававой роўнасцi у 

фiласофскай культуры Беларусi ўзнiкла ўнiкальная сiтуацыя дыяла-

га-палемiчнага тэалагiчнага дыскурсу. Перамога ў палемiцы мела 

наступствы, звязаныя з умацаваннем пазiцый альбо пратэстантаў, 

альбо каталiкоў, альбо праваслаўных. Параза прыводзiла да страты 

iснуючых пазiцый. Але гэтая сiтуацыя не мяняла юрыдычнай 

роўнасцi прадстаунiкоў хрысцiянскiх канфесiй. Яны маглi займаць 

дзяржаўныя пасады. Склалiся ўнiкальныя механiзмы межка-

фесiйнай хрысцiянскай талерантнасцi. Было прызнана права выбару 

рэлiгii. Пратэстанты Рэчы Паспалiтай дамовiлiся дапускаць у ма-

лельныя дамы прадстаунiкоу iншых збораў. На Варшаўскай кан-

федэрацыi ў 1573 годзе пратэстанты дабiлiся прыняцця ў выглядзе 

закону права на выбар рэлiгii. Адпаведны артыкул быў актуалiзава-

ны Статутам ВКЛ у 1588 годзе. 

Адным з першых правам выбару рэлiгii скарыстау Л. Сапега. Ен 

за жыцце быў праваслауным, кальвiнiстам, каталiком. Гээтым пра-

вам скарысталi беларускiя магнаты i шляхта на пачатку XVII ста-

годдзя калi меў месца масавы пераход элiты ў каталiцкую веру. 

Палемiныя дыскусii рэдка выходзiлi за межы тэалагiчнага дыс-

курсу. У межах яго пазiцыянiравалiся розныя тлумачэннi тэалагiч-

ных дагматаў. Для абгрунтавання права на гэтыя тлумачэннi выка-

рыстоўвалiся аргументы фiласофii, блiзкiя аргументам натуральнага 

права. У лiку аргументау бралiся канцэпты свабоды, талерантнасцi, 

грамадзянскай адказнасцi. Складаную эвалюцыю ў межах тэалагiч-

нага дыскурсу прайшоу С. Будны. Ен атрымау адукацыю ў 

Базельскiм унiверсiтэце на факультэце тэалогii. Пазнаемiўся з 

працамi Ж. Кальвiна i стау прыхiльнiкам кальвiнiзму. На Беларусi 
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карыстаўся падтрымкай М. Радзiвiла Чорнага. Яго духоўная дзей-

насць была звязана з Вiльняй, Клецкам, Нясвiжам. Яна уключала 

выдавецкую дзейнасць. С. Будны веў актыуную пiсьмовую па-

лемiку са старцам Арцемiям з Расii. 

Духоўныя пошукi прывялi С. Буднага да антытрынiтарыяў. Яму 

сталi блiзкiмi погляды Ф. Соцына. У Лоску, куды пераехау C. Буд-

ны пасля разрыву з кальвiнiзмам, ен займаўся актыунай выдавецкай 

дзейнасцю. Тэалогiя ў працах мысляра спалучаецца з эпiстэма-

логiяй, згодна якой рацыянальная дзейнасць чалавека адыгрывае 

важную ролю ў межах пэўных iнстытуцыянальных традыцый. Выс-

нову гэтых традыцый фармiруе права i закон. 

Напiсаны С. Будным твор «Аб найгалоўнейшых тэзах хрыс-

цiянскай веры» стварыў выснову для пiсьмовай палемiкi з iм Пятра 

з Гонендза, Я. Вiсьнеўскага, I. Занхiўса, С. Фарноўскага, М. 

Чэхаўца, П. Скаргi, Я. Вiланда. Палемiка працягвалася некалькi 

дзесяцiгоддзяў. Удзельнiкi палемiкi пiсалi ўласныя творы i сталi 

вядомымi палемiчнымi аутарамi. Да iх лiку далучылiся С. Астроўскi 

i М. Смiглецкi, прадстаўляушыя каталiцкую канфесiю. 

У межах пратэстанцкага збору С. Будны актыуна падтрымлiваў 

матывацыю тэалагiчнай палемiкi. Гэтаму спрыяла яго чарговая 

кнiга «Аправяржэнне Чахоуца, якi лiчыць, што хрысцiянiну нельга 

займаць дзяржаўную пасаду». На гэтае выданне адрэагавалi Якуб з 

Калiнаўкi, Петр з Гонендза, Я. Немаеўскi, Павел з Вiзны. У 1581 

годзе ў Лоску на пратэстанцкiм сiнодзе вярбальная палемiка заняла 

некалькi гадзiн. Працяг быў у 1582 годзе ў Любчы. Палемiка 

працягвалася некалькi дзен. На працягу жыцця С. Будны 

садзейнiчаў станаўленню выдатных палемiстаў. 

Сярод iх быў А. Валовiч. З праваслаўя ен перайшоў у пратэстан-

тызм. Ен займаў пасаду канцлера ВКЛ. Удзельнiчаў у распрацоуцы 

Статута ВКЛ 1566 года. На яго сродкi выдавалiся кнiгi C. Буднага i 

Г. Буллiнгера. Кальвiнiзм разглядаўся iм як нацыянальная адмет-

насць ВКЛ. Ен веў палемiку з прыхiльнiкамi Люлiнскай унii. 

Адукаваны прыхiльнiк кальвiнiзму Я. Абрамовiч займаў высокiя 

дзяржауныя пасады. Адстойваў правы праваслаўных брацтваў. У 

тым лiку i па той прычыне, што яго жонка была праваслаўнай. Вѐў 

палемiку з iезуiтамi. Пiсаў працы блiзкiя тэматыцы эканамiчнай 

iдэнтычнасцi. Адна з прац называлася «Думкi лiцьвiна аб танным 

набыццi зерня i дарагiм яго продажы»(1595). Падштурхнуў  
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Я. Радвана напiсаць паэму «Радзiвiлiада». Падтрымлiваў выдавец-

кую дзейнасць С. Судроўскага. 

Я. Глябовiч выконваючы абавязкi мiнскага кашталяна спрыяў 

равiццю горада. Па яго прапанове былi пабудаваныя Траецкае i 

Замкавае прадмесцi. У горадзе ўзнiк буйны па колькасцi прыхажан 

кальвiнскi збор з храмам. Пры яго ўдзеле ў Заслауi быў пабудаваны 

кальвiнскi храм i адкрыта тыпаграфiя. У ей працавалi Д. Лянчыцкi i 

С. Будны. Ен адыграў важную ролю ў прыняццi Статута ВКЛ 1588 

года. 

Я.Л. Намыслоўскi адыграў важную ролю ў станауленнi 

арыянскiх школаў у Iўi, Навагрудку. Ен спрыяў дзейнасцi С. Буд-

нага. Вядомасць яму прынесла палемiка з М. Смiглецкiм, буйней-

шым прадстаўнiком другой схаластыкi на Беларусi. Дыскусiя адбы-

лася ў 1594 годзе. У вынiку Я.Л. Намыслоускi схiлiуся да разумення 

веры ў катэгорыях iндывiдуальнага разумення яе чалавекам цераз 

каштоўнасцi адукацыi, маралi, талерантнасцi. Нiдэрландскi тэолаг 

Ф. Юнiус прыняў палемiчны выклiк па вынiках азнаямлення з 

кнiгамi Я.Л. Намыслоўскага. Сярод кнiг была «Анатомiя i гарманiч-

насць хрысцiянскага чалавека» (1596), «Дапаможнiк для авалодання 

вучэннем Арыстоцеля» (1586). 

Петр з Ганендза атрымау выдатную адукацыю ва ўнiверсiтэтах 

Кракава i Падуi. Быў прафесарам сафiстыкi ў Падуанскiм 

унiверсiтэце. Прыняу пратэстантызм пад уплывам казанняу  

М. Сервета i чэшскiх братоў. У межах Рэчы Паспалiтай стаў зас-

навальнiкам збору польскiх братоў, якiя прытрымлiвалiся арыян-

ства i сацыянства. Вѐў актыуную палемiку з С. Будным. Блiзкiм па 

поглядах i дзейнасцi Пятру з Ганендза быў Павел з Вiзны. Сумесна 

з Якубам з Калiноукi ен палемiзавау з С. Будным. Разыходзiлiся 

ўдзельнiкi дыскусii ў сацыяльных пытаннях адносна становiшча 

сялянства. Прычыны беднасцi сялян на iх думку хавалiся ў iх 

бяспраўi. 

М. Чаховiц атрымаў адукацыю ва ўнiверсiтэце Лейпцыга. Вы-

кладаў у Вiленскай кальвiнскай школе. Веу актыўныя дыскусii з  

С. Будным i Ф. Соцынам. Дыскусii абмяжоўвалiся тэалагiчным 

дыскурсам, але ў межах яго закраналi пытаннi неабходнасцi са-

цыяльных рэформаў, дэмакратызацыi дзяржавы, адмены прыгнету 

сялян, адмаўлення ад уласнасцi. 

С. Зацiўс атрымаў адукацыю ва ўнiверсiтэце Кракава. Прыняў 

кальвiнiзм. Стаў вядомы дзякуючы выдавецкай дзейнасцi ў Брэсцi. 
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Ен надрукаваў вядомую брэсцкую Бiблiю. Без яго палемiчнай увагi 

не засталiся працы С. Буднага. Пасля смерцi М. Радзiвiла Чорнага 

друкарня ў Брэсце перайшла да К. Базылiка. Ен валодаў рознабако-

вым талентам пiсьменнiка i кампазiтара, перакладчыка. З Беларуссю 

звязау свой жыццевы лес iтальянскi тэолаг Дж. Бландрата. Ен пры-

няу пратэстантызм у 1553 годзе. Адукацыю атрымау ва ўнiверсiтэце 

Балоньi. Актыуна пiсаў палемiчную лiтаратуру ў межах тэалагiч-

нага дыскурсу. 

М. Кавечынскi атрымаў адукацыю ва ўнiверсiтэце ў Вiттэнбергу. 

Прыняу кальвiнiзм. Адгукнуўся на прапанову М. Радзiвiла Чорнага 

i сумесна з С. Будным i Л. Кшышкоўскiм адкрыў у Нясвiжы дру-

карню i наладзiў выраб паперы. Прыняў актыўны ўдзел у выданнi 

сумесна з С. Будным на беларускай мове «Катэхiзiса». 

Высокую культуру палемiкi дэманстравау прыхiльнiк кальвiнiз-

му А. Волан. Ен быу сакратаром такiх каралѐў Рэчы Паспалiтай, як 

Сiгiзмунд Аугуст, С. Баторый, С. Ваза. Ен веу палемiку з 

прадстаўнiкамi каталiцкай канфесii А. Пасевiна i П. Скаргай. А. Во-

ланам напiсаны творы па пытаннях палiтыкi, права, тэалогii. Най-

большую ўвагу ен надавау прававой тэматыцы, паколькi меў не-

пасрэднае дачыненне да дзяржаўнага кiравання. Блiзкай палемiчнай 

тэматыкi прытрымлiваўся дыпламат М. Лiтвiн. Па вынiках дыпла-

матычных назiранняў ен напiсаў твор «Аб норавах татар, лiтоўцаў i 

маскавiцян». 

Мiжкультурны аспект тэалагiчнага дыскурсу фармiраваўся 

мiждзяржаўнымi фактарамi, вымушанай мiграцый. Прыкладам стал 

палемiка памiж А. Курбскiм, знайшоушым палiтычнае сховiшча ў 

ВКЛ, i I. Грозным. Яна мела пiсьмовую форму i сукупна стала сама-

стойным творам, у якiм прадстаулены розныя мадэлi тэалагiчнага 

дыскурсу. А. Курбскi прадстаўляе тэалагiчны дыскурс арыстоцеле-

ускага тыпу. Ен карыстаецца ў палемiцы доказамi розуму, мовай 

рацыяльнага абгрунтавання i разважання. Маскоўскi ўладар аргу-

ментуе ўласным харызматычным статусам ад iмя Бога. Ен лiчыць, 

што Богам яму дадзена права караць людзей. А. Курбскi не прымае 

такой аргументацыi. 

Беларуская шляхта i магнаты не змаглi прыняць такi мадэль ад-

носiн у межах дзяржавы. Адсюль iх iмкненне да еурапейскага мад-

элю ўлады i грамадства. Гэты мадэль абумоўлiвау цесныя сувязi з 

Польшчай, паколькiў межах Рэчы Паспалiтай сфармiраваўся агуль-

ны таварны рынак з выхадам у Данцыгу. Туды вывозiлася прадук-
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цыя i там яна скупалася нiдэрландскiмi купцамi. Яны занялi усход-

нееўрапейскi рынак пасля распаду Ганзы. Перамяшчэнне перава-

лачных цэнтраў гандлю за межы ВКЛ негатыўна сказалася на стане 

i магчымасцях беларускiх гарадоў. Як вядома еўрапейскi пратэстан-

тызм меў у гарадах асноуную сацыяльную базу. 

Цяжкi эканамiчны стан ВКЛ паглыбiлi ваенныя дзеяннi пад час 

Лiвонскай вайны. У гэтай вайне стала вiдавочнай вядучая роля ў 

межах Рэчы Паспалiтай Каралеўства Польскага. Гэта паказалi пас-

пяховыя дзеяннi войска С. Баторыя ў раене Полацка. Аграрны ха-

рактар Польшчы спрыяў умацаванню каталiцкай царквы. Раўнавага 

памiж хрысцiянскiмi канфесiямi ўступiла месца каталiцкай экспансii 

ў межах ВКЛ. Пратэстанты страцiлi ўплыў у грамадстве. Яны вы-

мушаны былi пакiнуць межы Рэчы Паспалiтай. Уiх лiку былi вельмi 

адукаваныя людзi. Сярод iх аказалiся К. Семяновiч, I. Капiевiч. 

Сваю дзейнасць яны прадоўжылi ў Нiдэрландах. К. Семяновiч меў 

iнтарэсы ў вобласцi артылерыi. Напiсау выдатную працу «Вялiкае 

мастацтва артылерыi», выдадзеную ў большасцi краiн Еўропы. 

Абапiраўся на творы Арыстоцеля, Сенекi, Эуклiда, Архiмеда, Апа-

лоха з Пергама. Карыстаўся выданнямi па медыцыне, прыро-

дазнаўству, земляробству, хiмii, гiсторыi. 

Капiевiч прысвячау свой час выдавецкай дзейнасцi. У Нiдэрлан-

дах ен пазнаемiўся з Пятром I пад час яго прабывання ў краiне i за 

матэрыяльную ўзнагароду перакладаў i выдаваў кнiгi па марской 

справе. Сам iх адвозiў у Расiю. 

Пасля зыходу з сацыльнай прасторы пратэстантау палемiчны 

кантэкст тэалагiчнага дыскурсу на Беларусi перамясцiуся на дыялог 

каталiкоу i праваслауных. Наступальную стратэгiю прапаведавала 

каталiцкая царква. Рымская курыя хацела падпарадкаваць пра-

васлаўную царкву ВКЛ свайму ўплыву цераз механiзм унii. Гэта ей 

удалося зрабiць у 1595 годзе. 

На Беларусi ўзнiкла новая сiтуацыя для дылага-палемiчнай фiла-

софii. Пераход праваслаунай царквы Беларусi пад патранаж 

рымскай курыi разглядаўся з пазiцый фiласофii iдэнтычнасцi. Браты 

Зiзанii, А. Фiлiповiч, Х. Фiлалет, А. Мужалоускi, В. Астрожскi,  

М. Сматрыцкi, С. Полацкi вялi актыўную палемiку з прыхiльнiкамi 

ўнiяцтва. Аднак пераламiць ход палемiкi на сваю карысць не змаглi. 

У вынiку перамогi ўнiятаў прыхiльнiкi традыцыйнага праваслаўя 

сталi арыентавацца на маскоўскую патрыярхiю. Некаторыя пакiнулi 

межы ВКЛ. Сярод iх быў С. Полацкi. 
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У вынiку закончыўся вельмi арыгiнальны перыяд развiцця бела-

рускай фiласофскай культуры ў межах тэалагiчнага дыскурсу. 

 

1.3. Другая схаластыка на Беларусi 

Першая схаластыка на Беларусi была грэка-вiзантыйскай. Яна 

абгрунтавала каштоунасць царкоунай адукацыi i стварыла iнфра-

структуру царкоўна-прыхадскiх школаў. На Беларусi традыцыi 

першай схаластыкi захоўвалi праваслаўныя брацтвы. У каталiкоў 

першая схаластыка таксама ўключала кампаненту адукацыi. У 

гэтых мэтах былi адкрыты ўнiверсiтэты, якiя сталi цэнтрамi iнтэлек-

туальнай дзейнасцi ў межах тэалагiчнага дыскурсу. Вялiкая вага 

надавалася схаластычным дыспутам. Пры манастырах былi створа-

ны бiблiятэкi. Тэарэтыкам каталiцкай схаластыкi стаў Т. Аквiнскi. 

Ен абгрунтаваў суадносiну веры i розуму, тэалогii i фiласофii. 

У межах каталiцкай схаластыкi мелi месца два асноуныя пады-

ходы ў галiне дыялектыкi. Т. Аквiнскi адстойваў пазiцыю рэалiзму. 

Прадстаўнiкi брытанскiх унiверсiтэтаў прытрымлiвалiся намiналiз-

му. Пасля выхаду Брытанii, Нiдэрландаў, Скандынавii, Германii з 

пад уплыву рымскай курыi цэнтр схаластыкi перамясцiўся на 

поўдзень Еуропы i ў Польшчу. Гэта тлумачылася тым, што ў 

спрыяльных для сябе ўмовах каталiцкая царква хацела выпрацаваць 

стратэгiю не толькi аднаулення, але i пашырэння сваiх пазiцый у 

Еуропе. Гаворка iшла не столькi аб ваеннай экспансii, колькi геапа-

лiтычнай, заснаванай на выкарыстаннi сродкау палемiчнага, 

iнтэлектуальнага ўплыву цераз сiстэму адукацыi, адмiнiстратыуныя 

магчымасцi каралеўскай улады. 

Адным з iнтэлектуальных цэнтраў другой схаластыкi ў Еўропе 

стаў Iберыйскi паўвостраў, дзе пазiцыi каталiцкай царквы былi 

моцнымi. К моманту пачатку Контрэфармацыi каталiцкая царква 

мела iнтэлектуальныя цэнтры ў Каiмбры, Саламанцы, Грыга-

рыянскiм унiверсiтэце (Рымскай калегii). Персаналiстыка другой 

схаластыкi прадстаўлена iнтэлектуальным асяроддзем саламанкскай 

школы, асабiста, Ф. Суарэсам (1528-1617). Менавiта яго вучнем быў 

адзiн з самых вядомых прадстаўнiкоу другой схаластыкi ў ВКЛ  

М. Смiглiцкi. 

Духоўную экспансiю рымская курыя спадзявалася ажыццявiць з 

дапамогай створаных ею ордэнаў. Яна карысталася гэтым iнстыту-

там з часоў крыжовых паходаў. У перыяд другой схаластыкi ваен-

ная мiсiя ордэнаў была заменена на адукацыйную i культурную 
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мiсii. Гэта былi важныя аргументы езуiтаў у барацьбе з пратэстан-

тамi i праваслаунымi канфесiямi за вернiкаў. 

На тэрыторыю ВКЛ езуiтаў у колькасцi 13 чалавек запрасiў ка-

талiцкi япiскап Вiльнi В. Пратасевiч у 1569 годзе. Гэта быў адзiн з 

самых багатых людзей ВКЛ. Ен быў прыхiльнiкам саюзу з Кара-

леўствам Польскiм. 

Пры фiнансавай i адмiнiстратыунай падтрымцы В. Пратасевiча 

езуiты стварылi ў ВКЛ сiстэму адукацыi вельмi высокага ўзроўню. 

У купленым для гэтых мэт у Вiльнi будынку, яны ў 1570 годзе 

адкрылi езуiцкi калегiўм. За iмi быу замацаваны храм. А таксама 

некалькi будынкау для паўсядзеннага жыцця. Пасля смерцi М. Рад-

зiвiла Чорнага В. Пратасевiч здолеў пераканаць Радзiвiллаў у пера-

ходзе ў каталiцкую веру. В. Пратасевiч стварау пастаянныя пераш-

коды пратэстантам у iх адукацыйнай дзейнасцi. Ен угаварыу С. Ба-

торыя надаць Вiленскаму калегiўму статус унiверсiтэта. А. Волан 

напiсаў палемiчны трактат на дзейнасць В. Пратасевiча. Але ен не 

змог паўплываць на развiцце падзей на карысць каталiцкай царквы. 

Бок царквы трымаў С. Баторый. 

Езуiты скарысталi падтрымкай. Яны разгарнулi ў ВКЛ рознаба-

ковую дзейнасць, звязаную з адукацыяй, медыцынай, будаўнiцтвам. 

У мэтах iх дзейнасцi ўлады ВКЛ перадалi iм пасля заключэння вунii 

будынкi пратэстанцкiх i праваслаўных храмаў. Справе ўмацавання 

пазiцый езуiтаў садзейнiчалi таленавiтыя палемiсты. Адным з iх 

быў П. Скарга. Адукацыю атрымаў у Кракаўскiм унiверсiтэце i ў 

Рыме, дзе ўступiў у ордэн езуiтаў. З 1571 года ў межах ВКЛ. Быў 

заснавальнiкам i першым рэктарам Вiленскай езуiцкай акадэмii. Вѐў 

актыўную палемiку з пратэстантамi. Валодаў унiкальным 

аратарскiм талентам, якi спалучаў з эрудыцыяй. Адкрыў езуiцкi ка-

легiўм у Полацку ў 1582 годзе i быў яго рэктарам на працягу дзесяцi 

гадоў. 

Яшчэ адной яркай персонай палемiчнай накiраванасцi быў  

М. Смiглецкi. У 1581 годзе пад час навучання ў Рыме ен уступiў у 

ордэн езуiтаў. Адным з яго настаунiкаў быў Ф. Суарэс. З 1586 года 

ў Вiльнi. Працаваў ва ўнiверсiтэце. Выкладу фiласофiю, тэалогiю. 

Асаблiвую ўвагу надаваў логiцы. Па вынiках прачытаных лекцый 

выдаў двутомны дапаможнiк па логiцы, якi шырока выкарысто-

ўваўся ва ўнiверсiтэтах Еўропы, у тым лiку ў пратэстанцкiм асярод-

дзi брытанскiх унiверсiтэтаў. Дапаможнiк тройчы выдаваўся ў 1634, 

1638, 1658 гадах у Оксфардзе. Логiка ў iм разглядаецца з пазiцыi 
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арыстоцелеўскай традыцыi тэалагiчнага дыскурсу. За выснову 

iнтэрпрэтацыi быў узяты тамiзм. 

М. Смiглецкi пiсаў працы па эканамiчнай тэматыцы. Прадметам 

разгляду сталi фiнансавыя пытаннi, гандаль, сельская гаспадарка. 

М. Смiглецкi паказаў сябе выдатным палемiстам. У 1594 годзе ен 

ўдзельнiчаў у дыспуце з Я. Намыслоўскiм i Ю. Даманеўскiм. Яго 

довады на карысць каталiцкай тэалогii аказалiся настолькi зразуме-

лымi, што значная колькасць прысутных на дыспуце прадстаунiкоў 

шляхты перайшла ў каталiцызм. Паразу пратэстантау прызнау i  

Ф. Соцын. 

Езуiты дзейнiчалi ў межах ВКЛ побач з iншымi каталiцкiмi 

ордэнамi. Сярод iх былi дамiнiканцы, пiяры, францызканцы. Але iх 

ciстэма арганiзацыi была найбольш дасканалай. Важную ролю ада-

грывала дысцыплiна. Кзяндзы адкрывалi школы, шпiталi, займалiся 

дабрачыннасцю. Была створана добра прадуманая сiстэма адукацыi 

пачынаючы ад школаў, калегiумаў i заканчваючы ўнiверciтэтамi i 

акадэмiямi. У межах Беларусi калегiўмы былi адкрыты ў Воршы, 

Нясвiжы, Вiцебску, Гродне, Пiнску, Магiлеве, Навагрудку, Полац-

ку, Слуцку. 

У калегiўмах атрымлiвалi адукацыю дзецi як з каталiцкiх, так i 

пратэстанцкiх i праваслаўных сем’яў. Грошай за адукацыю не бралi. 

Акрамя тэалогii выкладалiся мовы, рыторыка, этыка, логiка, 

матэматыка, фiзiка, гiсторыя, геаграфiя, механiка, фiласофiя. За-

бяспечвалi навучальны працэс друкарнi. 

Каб замацаваць свае пазiцыi ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм 

каталiкi адкрылi пры актыўным удзеле езуiтаў унiверсiтэт у Вiльнi ў 

1579 годзе. Намаганнямi езуiтаў была адкрыта таксама Полацкая 

езуiцкая акадэмiя. У межах гiстарычнага перыяду другой 

схаластыкi на Беларусi ўзнiклi дзве арыстоцелеўскiя школы акад-

эмiчнай фiласофii ў межах тэалагiчнага дыскурсу. Выкладанне 

логiкi адыгрывала важную ролю ў iх дзейнасцi. 

У Вiленскiм унiверсiтэце першапачаткова навучанне было на 

двух факультэтах – фiласофскiм i тэалагiчным. Да iх пасля даб-

авiлiся прававы i медыцынскi факультэты. Сiстэма адукацыi 

знаходзiлася ў падпарадкаваннi рымскай курыi. Акрамя  

М. Смiглецкага (1563-1618) ва ўнiверсiтэце выкладаў прафесар 

матэматыкi О. Кругер (1598-1655). Яго прыклад звязаны з тым, што 

ен знаемiў студэнтаў з сiстэмай Капернiка паказвае, што другая 

схаластыка ў ВКЛ мела больш прагматычную накiраванасць у пы-
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таннях навукi. О. Кругер быў вядомым спецыялiстам па ваеннай 

механiцы, оптыцы, метралогii, астраномii. Пад яго кiраўнiцтвам 

аднаўляўся Нясвiжскi палац пасля пажару. Па загаду караля Рэчы 

Паспалiтай ен быў адказным за ўмацаванне Гродзенскага замку. 

У Вiленскiм унiверсiтэце працаваў В. Каяловiч (1609-1677), якi 

надрукаваў сiстэмазаваны двутомны дапаможнiк па гiсторыi ВКЛ. 

Развiвалася юрыдычная навука. У гэтых мэтах К. Сапега перадаў 

унiверсiтэту бiблiятэку. Ен дапамог адкрыць юрыдычны факультэт 

у 1641 годзе. Ен выдзяляў фiнансавыя сродкi на ўтрыманне прафе-

сараў прававедаў. У XVIII стагоддзi пры ўнiверсiтэце была адкрыта 

астранамiчная абскерваторыя на ахвяраваннi Мсцiслаўскай мяшча-

нкi. 

Езуiты афiцыйна дзейнiчалi ў межах Беларусi да пачатку XIX 

стагоддзя нават пасля таго як папа рымскi ў 1773 годзе ордэн 

афiцыйна распусцiў. Але расiйскiя ўлады пасля далучэння 

тэрыторыi Беларусi дазволiлi ордэну функцыянаваць i займацца 

адукацыйнай дзейнасцю. У лiку навучальных устаноў, якую езуiты 

курыравалi была Полацкая езуiцкая акадэмiя. 

Паралельна з каталiцкiмi навучальнымi ўстановамi i друкарнямi 

працягвалi функцыянаваць адукацыйныя сiстэмы пратэстантаў i 

праваслаўных. У пратэстанцкiх друкарнях выдавалася антычная 

лiтаратура, а таксама палемiчная лiтаратура А. Волана, Б. Буднага. 

У некаторых выданнях былi прыклады выхаду за межы тэалагiчнага 

дыскурсу. Але гэтыя сiтуацыi не перараслi ў ВКЛ у распаусюджаны 

ў паудневай Еўропе iнстытут iнквiзiцыi. Выключэннем стаў трагiч-

ны лес К. Лышчынскага. Ен атрымаў адукацыю ў езуiцкiм ка-

легiўме. Пад час самастойных разважанняў напiсаў твор пад назвай 

«Аб не iснаваннi Бога». У вынiку даносу быў прыцягнуты да адка-

занасцi езуiтамi i пакараны смерцю ў Варшаве ў 1689 годзе. 

К сярэдзiне XVII стагоддзя каталiцкая царква заняла дамiную-

чую пазiцыю ў ВКЛ. Контрэфармацыя перамагла пратэстантаў i за-

ставiла большую частку праваслаўных ВКЛ падпарадкавацца 

юрысдыкцыi рымскай курыi. Польская i лацiнская мовы сталi 

дамiнуючымi. Беларуская мова практычна была выцеснена з 

ужытку ва адмiстрацыйных установах. Асноўнымi яе носьбiтамi 

заставалiся сяляне. 

Праваслаўная тэалогiя мела моцную iнстытуцыянальную iнфра-

структуру на Украiне на базе Кiева-Магiлянскай i Астрожскай акад-

эмiй. Апошняя праiснавала нядоўга. Яны мелi ўнiверсiтэцкi ўзро-
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вень адукацыi. Абапiралiся на аўтарытэт Арыстоцеля. На тэрыто-

рыю Беларусi прыязджала шмат прадстаўнiкоў гэтых адукацыйных 

цэнтраў. У iх лiку быў Р. Канiскi (1717-1795). Да прыезду ў Магiлеў 

ен чытаў курс лекцый па фiласофii ў Кiева-Магiлянскай духоўнай 

акадэмii. Ен прыхiльнiк Арыстоцеля. З гэтай пазiцыi крытыкаваў 

погляды Фалеса, Анаксiмена, Гераклiта. Адначасова прымаў вучэн-

не Дэкарта аб матэрыi. Аднак вядучую ролю адводзiў форме. У 

Магiлеве Р. Канiскi адкрыў вучылiшча i духоўную семiнарыю. Быў 

япiскапам Магiлеўскiм. 

Нягледзячы на намаганнi праваслаунай царквы каталiцкая фiла-

софiя стала дамiнуючай у адукацыйнай прасторы ВКЛ. Яе 

распрацоўкай займалiся М. Сарбеўскi (1595-1640), Н. Лянчыцкi 

(1574-1653), С. Лаўксмiн (1596-1670), А. Алiзароўскi (1618-1659),  

Л. Залускi (1604-1676), А. Краснадэмскi (1645-1702), А. Каяловiч 

(1609-1677), М. Карскi (1662-1717), В. Тылкоўскi (1624-1695),  

К. Вярбiцк (1704-1755), А. Кярснiцкi (1678-1733), Я. Панакоўскi 

(1684-1754). Гэта была акадэмiчная, меўшая ўнiверсiтэцкую базу, 

фiласофiя i тэалогiя. Пасля перадачы сiстэмы адукацыi свецкiм ула-

дам Рэчы Паспалiтай адбылася трансфармацыя статусу каталiцкай 

фiласофii. 

Расiйскiя ўлады не забаранiлi дзейнасць езуiтау на тэрыторыi 

былой Рэчы Паспалiтай. Езуiты сканцэнтравалi сваю адукацыйную 

актыунасць на базе Полацкай езуiцкай акадэмii. Яна пачала функ-

цыянаваць у 1812 годзе на выснове езуiцкага калегiўма. Тым не 

менш эпоха другой схаластыкi ў межах Беларусi заканчвалася. Гэта 

было абумоўлена яе плаўным пераходам у iнтэлектуальную 

рэчаiснасць, звязаную з iнтэнсiўным развiццем навукi, узросшым 

уплывам нямецкай фiласофii. 

 

1.4. Тэалагiчная фiласофiя Беларусi XVIII - першай паловы 

XIX стагоддзяў 

У другой палове XVIII стагоддзя адукацыйны тэалагiчны 

дыскурс у межах ВКЛ трансфармаваўся з улiкам узрошшага ўплыву 

класiчнай фiласофii Новага часу i Асветы. У лекцыях акрамя ары-

тоцелiзму i тамiзму сталi прысутнiчаць iнтэрпрэтацыi фiласофскiх 

сiстэмау французскага, брытанскага рацыяналiзму i сэнсуалiзму. 

Рос уплыу на адукацыйную сiстэму класiчнай нямецкай фiласофii. 

Цэнтрамiэвалюцыi фiласофii сталi акадэмii ў Вiльне i ў Полацку. 

Пернасалiстыка выкладчыкаў прадстаўлена яркiмi мыслярамi.  
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А. Скарульскi (1715-1780) атрымаў адукацыю ў Вiленскай езуiцкай 

акадэмii. Займаў пасады рэктара езуiцкiх калегiўмаў, а таксама 

Вiленскай акадэмii. Напiсаў дапаможнiк «Каментарыi па фiласофii i 

логiцы, гэта значыць па метафiзiцы i спецыяльнай фiзiцы» (1755). У 

дапаможнiку разглядаюцца погляды Дэмакрыта, Эпiкура, Гасендзi, 

Капернiка, Бруна. Сутнасць эклектычнай фiласофii iм тлумачыцца 

наступным чынам. Есць тэалогiя i фiласофiя ў якой спасылацца на 

тэалогiю пры разглядзе праблем метафiзiкi i пазнання не абавязко-

ва. 

С. Шадурскi (1727-1789) атрымау адукацыю ў Вiленскай езуiц-

кай акадэмii. Пасля прадоўжыў адукацыю ў Парыжы. Вярнуўся ў 

Беларусь. Быў прафесарам фiласофii ў Навагрудскiм езуiцкiм 

калегiўме. Па вынiках лекцый напiсаў наступныя творы «Пачаткi 

разважанняў у дыялогах i практыкаваннях па логiцы, этыцы i 

метафiзiцы», «Фiласофскiя азначэннi агульнай фiзiкi, выказаныя 

публiчна аўтарам», «Фiзiка i фiласофiя прыроды». 

С. Шадурскi асцярожны ў ацэнцы поглядаў Ньютана, Дэкарта, 

Локка, Лейбнiца. Ен пiша, што прыме iх калi аўтары прадставяць 

доказы. Пры гэтым асабiста прытрымлiваецца тэалогii. 

Б. Дабшэвiч (1722-1794) атрымаў адукацыю ў Навагрудскiм 

езуiцкiм калегiўме. У iм жа выкладаў фiласофiю, матэматыку, 

тэалогiю. Выкладаў у Вiленскай акадэмii. Па вынiках лекцый выдаў 

дапаможнiк «Погляды новых фiлосафаў» (1760). Прадметам разгля-

ду сталi погляды Дэкарта, Лейбнiца, Вольфа, Галiлея, Гассендзi. 

Асноўную увагу надаваў выкладанню логiкi. Выдаў дапаможнiк 

«Лекцыi па логiцы, напiсаныя на выснове адабральных думак ста-

ражытных i больш новых мысляроў для выкарыстання слухачамi 

фiласофii» (1761). 

На яго думку фiласофiя можа быць дакладнай навукай толькi 

пры ўмове, што яна будзе прытрымлiвацца цеснай сувязi з матэма-

тыкай. Прыродазнаўства мае рацыю толькi тады, калi прызнае пер-

шавыснову Бога, як стваральнiка прыроды. 

К. Нарбут (1738-1807) атрымаў адукацыю ў пiярскiх школах i у 

Вiленскiм калеўгiуме, а таксама ў i Iталii. Пасля вяртання ў ВКЛ 

выкладаў у Вiльнi. Выдаў школьны дапаможнiк пад назвай «Логiка, 

альбо навука разважання i меркавання аб прадметах» (1769). 

К. Нарбут лiчыу, што фiласофiя i тэалогiя маюць уласныя 

прадметы. Пры гэты тэалогiя прысутнiчае ў прадметным полi фiла-

софii. Фiласофiя можа разглядаць метафiзiчныя сiстэмы новаеўра-
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пейскай традыцыi. Асаблiвую вагу ен надаваў творам Дэкарта i 

натуральнаму праву. 

К. Нарбут супрацоунiчау з Адукацыйнай камiсiяй Рэчы Пас-

палiтай пад час пераходу сiстэмы адукацыi ў яе склад пасля роспус-

ку ордэна езуiтаў. Акадэмiчная фiласофiя у XVIII стагоддзi распра-

цоўвалася I. Быкоўскiм (1750-1810), I. Страйноўскiм (1752-1815),  

К. Вырвiчам (1717-1793), М. Карыцкiм (1714-1781), К. Рагоўскiм 

(1728-1810), Ф. Богуш (1746-1820), Ф. Галянскi (1753-1824). 

Каталiцкi епiскап А. Нарушэвiч (1733-1796) спалучаў тэалогiю з 

гiсторыяй. Перакладаў Гарацыя, Тацыта. Больш вiдавочнай ста-

новiцца тэндэнцыя пашырэння ў тэкстах ролi новаеўрапейскай 

фiласофii. Гэта бачна па творчасцi А. Доўгiрда (1776-1835). Ен дае 

аналiз прац Юма, Локка, Канта, Кандыльяка. Пры гэтым ен тры-

маўся акадэмiчнай традыцыi ў адукацыi. Акцэнт рабiў на выкладан-

не логiкi. 

Культура Асветы прынесла ў межы ВКЛ не толькi праявы пра-

мысловай рэвалюцыi, але i iнтэлектуальнае напружанне, абумоўле-

нае пошукам адаказау на пытаннi эканомiкi, адукацыi. Гэтымi пы-

таннямi займалася элiта ВКЛ прадстаўленая А. Тызенгаўзам (1733-

1785), А. Агiнскiм (1765-1833), А. Чартарыйскiм (1770-1861). Важ-

ную ролю адыгрываў I. Храптовiч. Ен валодаў у Шчорсах адной з 

самых багатых па зборы бiблiятэк. Яе паслугамi карысталiся I. Ля-

левель, Ф. Малеускi, Я. Снядэцкi, А. Снядэцкi. 

Мелi месца актыўныя пошукi рашэнняў у эканомiцы на выснове 

схаластычнай эканамiчнай думкi М. Сарбеўскага, Л. Залускага,  

А. Алiзаровiча, Т. Бiлевiча, М. Якубовiча, Я. Зноскi, Я. Вашкевiча, 

Ст. Буднага, С. Аскеркi. 

Тэалагiчны дыскурс вымушаны быў эвалюцыянаваць у накiрун-

ку канвергенцыi з дыскурсам натуразнаучых навук. Прыклад па-

добнай дзейнасцi паказаў М. Пачобут (1728-1810). Ен актыўна зай-

маўся ў Вiленскай езуiцкай акадэмii даследаваннямi ў галiне астра-

номii. Для гэтага была пабудавана абсерваторыя. Яшчэ адзiн 

прыклад падобнай дзейнасцi даў Г. Форстэр. Французскi даследчык 

Ж.Э. Жылiбер (1741-1814) пры фiнансавай падтрымцы А. Тызен-

гаўза адкрыў у Гродне у 1775 годзе лячэбную акадэмiю. У горадзе 

ен адкрыў акушэрскую ветэрынарную школу, клiнiчны шпiталь, 

батанiчны сад. Кароткая па часе дзейнасць даследчыка прынесла 

вынiкi ў выглядзе матэрыялаў аб прыродзе Беларусi. Навучальная 

ўстанова была пераведзена ў Вiльню ў статусе факультэта 
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ўнiверсiтэта. Створаная кафедра натуразнауства стала высновай для 

навуковай школы. Паслядоўнiкамi французскага даследчыка былi 

немец I.Г.А. Форстэр (1754-1794) i С. Юндзiл (1761-1847). Кафедра 

адыграла выдатную ролю ў станаўленнi святова вядомай беларус-

кай школы натуразнаучых даследчыкаў. У iх лiку I. Дамейка, I. Чэр-

скi. 

Паслядоўнiк М. Пачобута Ю. Мiцкевiч (1744-1817) выкладаў у 

Вiленскай галоунай школе фiзiку на выснове механiкi I. Ньютона. 

Ен спрыяў увядзенню механiкi ў лiк школьных прадметаў. Узнiклi 

навучальныя ўстановы рамествау i прамысловасцi (Слонiм, Слуцк). 

Акрамя Вiльнi цэнтрамi адукацыi былi Гродна i Полацк. У 

Гродне знойдзены рукапiсы фiласофскiх i натуразнаучых трактатаў 

перыяду XVIII стагоддзя. Яны сведчаць аб суiснаваннi тэалогii i 

натуразнаўчых навук.  

Буйным цэнтрам другой схаластыкi з 1812 года стаў Полацк. 

Пасля роспуску папай рымскiм ордэна езуiтау дзейнасць 

прадстанiкоў ордэну з дазволу Кацярыны II сканцэнтравалася ў 

межах Расiйскай iмперыi. Цэнтрам сваей дзейнасцi яны зрабiлi По-

лацк па той прычыне, што тут былi багатыя традыцыi iх 

прысутнасцi ў галiне адукацыi. З дазволу iмперыятрыцы яны ў 1777 

годзе адкрылi езуiцкi навiцыят. У 1782 годзе генеральным вiкарыям 

яны абралi рэктара Полацкага калегiўма С. Чарневiча. Яго перай-

мальнiкам на гэтай пасадзе быў Г. Лянькевiч. Яго змянiу Ф. Карэ, 

якi даручэннем Папы рымскага стаў называцца генералам ордэна 

езуiтаў. Пад такой назвай пасада перайшла да Г. Грубера, а пасля да 

Ф. Бжазоўскага, пасля смерцi якога ў 1820 годзе дзейнасць ордэна 

на тэрыторыi Расiйскай iмперыi была забаронена. 

Указам Аляксандра I у 1812 годзе Полацкi калегiўм быў надзе-

лены статусам езуiцкай акадэмii. У акадэмiю ўваходзiла бiблiятэка, 

друкарня, музей, астранамiчная зала, фiзiчныя i хiмiчныя кабiнеты з 

унiкальным абсталяваннем i экспанатамi, iнтэрнат, тры факультэты. 

Выкладчыкi акадэмii арыентавалiся на патрэбы адукацыйнага рын-

ку Расiйскай iмперыi. Гэтая адметнасць была важнай для расiйскiх 

улад ва ўмовах паланiзатарскага кансерватызму Вiленскага 

ўнiверсiтэта, стаушага сацыяльнай базай пратэстнага руху за 

аднаўленне Рэчы Паспалiтай. Менавiта гэты рух стаў прычынай за-

крыцця вышэйшых навучальных устаноу на тэрыторыi былога 

ВКЛ. 



29 

На фiласофскiм факультэце Полацкай езуiцкай акадэмii выкла-

далiся логiка, метафiзiка, дыялектыка, этыка, палiтычная эканомiя, 

матэматыка, натуразнаучыя дысцыплiны, натуральнае права, усе-

агульная гiсторыя. Працавалi выкладчыкi з Аустрыi, Прусii, Iталii, 

Францыi, Швейцарыi. Выкладчыкаў з Беларусi прадстаўлялi  

В. Бучынскi, К. Глазко, С. Пятровiч, С. Рагоза. 

Полацкая езуiцкая акадэмiя, адкрытая ў 1812 годзе, вяла пастян-

ную iнтэлектуальную палемiку з калегамi з Вiленскага ўнiверсiтэта, 

адкрытага расiйскiмi ўладамi ў 1803 годзе. Повад даў артыкул вы-

кладчыка Полацкай езуiцкай акадэмii Н. Муснiцкага (1765-1805) 

пад назвай «Палтава». 

На старонках «Вiленскага дзеннiка» разгарнулася палемiка, якая 

адлюстроувала пазiцыi дзвух навучальных устаноў. З вiленскаuга 

боку быў Я. Стычынскi. Бок полацкай навучальнi прадстаўляў  

В. Бучынскi (1783-1853). Ен меў выдатную адукацыю, атрыманую ў 

навучальных установах Аўстрыi, Бельгii. Менавiта ў Аўстрыi па 

вынiках чытання лекцый у Полацкай езуiцкай акадэмii В. Бучынскi 

выдаў трохтомную працу пад назвай «Фiласофскiя разважаннi». Да 

палемiкi Я. Стычынскага i В. Бучынскага далучыуся Д. Рышардо, 

якi прадстаўляў Полацкую езуiцкую акадэмiю. Артыкулы друка-

валiся ўчасопiсе «Полацкi штомесячнiк». 

Тэматыка дыскусiй была вельмi шырокай. Яна была заснавана на 

аутарытэце тэалагiчнага дыскурсу. У межах гэтага дыскурсу 

сiстэму фiласофii прадставiў Ю. Анжыялiнi (1747-1814) пад назвай 

«Фiласофскiя настаўленнi». Крытычнаму разгляду падверглiся тво-

ры Спiнозы, Канта, Вальтэра, Руссо. Увага крытыкi Полацкiх вы-

кладчыкаў прыйшлася i на працы Я. Снядэцкага, прадстаўляўшага 

Вiленскi ўнiверсiтэт. Той вымушаны быў даць крытычны адказ. По-

лацкая езуiцкая акадэмiя была закрыта ў 1820 годзе загадам 

расiйскага iмператара. Прадстаўнiкам ордэну было прадпiсана 

пакiнуць межы iмперыi.  

 

1.5. Нямецкая класiчная фiласофiя ў iнтэлектуальнай 

прасторы Беларусi 

Уплыу класiчнай нямецкай фiласофii на тэалагiчны дыскурс 

фiласофii ВКЛ меў пачатак у працэсе атрымання выхадцамi з Бела-

русi i Лiтвы адукацыi ва ўнiверсiтэтах Нямеччыны. У асноуным яны 

атрымлiвалi юрыдычную адукацыю. Цеснае ўзаемадзеянне 

фiласофii ВКЛ з фiласофскай традыцыяй Нямеччыны было абу-
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моўлена геаграфiчным суседствам, шматгаловай дзейнасцю Ганзы ў 

межах ВКЛ, рэфармацыйным рухам. Як выдома М. Лютэр i Ф. Ска-

рына мелi асабiстую сустрэчу наконт пытанняу супрацоунiцтва ў 

выдавецкай дзейнасцi. Побач з межамi ВКЛ у Кенiгсбергу з 1544 

года працаваў унiверсiтэт, у якiм атрымлiвалi адукацыю выхадцы з 

Беларусi i Лiтвы. Лютэранства атрымала распаўсюджанне ў ВКЛ, 

што спрыяла больш цесным духоуным кантактам суседнiх народаў. 

У ВКЛ практычна адразу рэагавалi на фiласофскiя распрацоукi 

мысляроў Нямеччыны. Сярод iх былi працы Лейбнiца i Вольфа. У 

цэлым яны не пярэчылi канонам тэалагiчнага дыскурсу дзякуючы 

iдэялiстычнай сутнасцi. Больш пытанняў выклiкала фiласофiя Кан-

та. Яна трапiла ў ВКЛ цераз паслядойнiкаў нямецкага фiлосафа бе-

ларускага паходжання. Адным з iх быу С. Майман, якi пакiнуў 

межы Беларусi i стаў у Нямеччыне адным з лепшых крытыкаў фiла-

софii Канта. 

Непасрэдна распаусюджаннем фiласофii Канта ў межах Беларусi 

i Лiтвы займаўся I. Быхавец. Ен слухаў лекцыi Канта ў 

Кенiгсбергскiм унiверсiтэце. У Вiленскiм унiверсiтэце 

прыхiльнiкамi Канта былi прафесар хiмii А. Снядэцкi, рэктары  

А. Чартарыйскi i I. Страйноўскi. Яны запрасiлi ва ўнiверсiтэт пасля-

доўнiка Канта прафесара фiласофii Эрлангенскага унiверсiтэта  

I. Абiхта (1762-1816). Ен к гэтаму часу адзначыўся працай на тэму 

«Прагрэс метафiзiкi ад Лейбнiца да Вольфа». На працягу 

дванаццацi гадоў пачынаючы з 1804 года прафесар выкладаў логiку, 

метафiзiку, этыку, псiхалогiю, уводзiны ў фiласофiю. 

Паслядоунiкамi I. Абiхта сталi Я. Баброўскi (1777-1823) i  

К. Шырма (1791-1866). Крытычнаму разгляду фiласофiю Канта 

падверг Я. Снядэцкi. На яго думку фiласофiя Канта ўтрымлiвае ча-

тыры памылкi. Першая памылка заключаецца ў тым, што адмаўля-

ецца роля ў пазнаннi пачуццяў. Другая памылка вынiкае з таго, што 

рацыянальныя формы пазнання адрываюцца ад пачуццевых. Трэцяя 

памылка заключаецца ў апрыярызме. Чацвертая памылка абумоўле-

на складанай фiласофскай тэрмiналогiяй. 

Яшчэ адным крытыкам фiласофii Канта быў А. Доугiрд. У 1814 

годзе ен напiсаў трактат пад назвай «Фiласофiя Канта, альбо без-

прыдзiрлiвае даследаванне яго сiстэмы». Крытыка вядзецца з 

пазiцыi фiласофii сэнсуалiзму. Нягледзячы на крытычны аналiз 

фiласофii Канта А. Доўгiрд выкладаў яго падыходы да чалавека i 

культуры студэнтам Вiленскага ўнiверсiтэта. Адным з яго студэнтаў 
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быў знакамiты паэт А. Мiцкевiч. 4 лютага 1819 года ен выступiу з 

аналiзам фiласофii Канта. Пазiцый нямецкага фiлосафа прытрым-

лiваўся О. Яжоўскi, якi ўзначалiў студэнцкае грамадскае аб яднанне 

фiламатаў. Канцiянскiя акцэнты заключалiся ў арыентацыi 

студэнтаў на прыярытэт праблем чалавека i культуры. Яны былi 

засяроджаны на пытаннях этыкi, лiтаратурнага рамантызму, 

патрыятызму. 

Крытыцы падвяргауся механiцызм i празмернае захапленне 

натуразнауствам. Патрыятызм звязвауся з захаваннем традыцый, з 

якiмi асацыявалася Вялiкае Княства Лiтоускае. Фiламатам 

прадпiсвалася вывучаць фiласофскiя трактаты Платона, Вальтэра, 

Русо, Маблi, Гельвецыя, Юма. Чытаць творы гiсторыкаў, 

эканамiстаў, палiтычных дзеячоў, антычных аўтараў. Мэта была ў 

тым каб пазнаць сябе i мэты свайго iснавання. Яны былi прыхiль-

нiкамi натуральнага права. У 1820 годзе фiламаты стварылi яшчэ 

адно студэнцкае адгалiнаванне, акцэнтаванае на захаваннi трады-

цый. Пасля яго забароны было створана адгалiнаванне фiларэтаў. У 

1823 годзе яно было забаронена. 108 студэнтаў было арыштавана. 

20 з iх былi высланы загадам расiйскага iмператара за межы былога 

ВКЛ. Сярод iх былi А. Мiцкевiч, Т. Зан, I. Дамейка, Я. Чачот. 

Цераз кантаускую фiласофiю iнтэлектуальнае асяроддзе Беларусi 

прыйшло да асэнсавання пытанняу гiсторыi с пазiцый традыцыяна-

лiзму. Так лiчыу М. Лавiцкi, Л. Трынкоускi. Пад уплывам твораў 

Гердэра I. Быхавец зрабiў спробу сiстэматычнага разгляду сусвет-

най гiсторыi. Падобныя меркаваннi характэрны для твораў Ф. Бо-

хвiца (1799-1856). З пазiцый тэалагiчнага дыскурсу ен вядзе распо-

вяд пра змены у грамадстве i пра выхаванне. 

Акцэнты на гiсторыю ў спалучэннi з патрыятычным раман-

тызмам далi вынiк у выглядзе лiтаратурных твораў А. Мiцкевiча. У 

iх тэалагiчны дыскурс фармiруе светапогляд на Айчыну, на малую 

радзiму. Ен актуалiзуе катэгорыi гонару, саслоунага этыкету, паша-

ны да прыроды i заведзенага часам вобразу жыцця. Новае ўспрыма-

ецца ў прасторы культуры як штосцi штучнае, не маючае 

аргументаў у параунаннi з ужо iснуючым вобразам жыцця. 

Пасля Канта адчувальны уплыу на грамадскае асяроддзе былога 

ВКЛ зрабiлi фiласофскiя сiстэмы Шэлiнга i Гегеля. Ю. Галухоўскi 

(1797-1858) знаходзiуся пад уражаннем фiласофii Шэлiнга. 

Фiласофiя Гегеля стала прадметам крытычнага разгляду I. Галавiнь-
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скага (1807-1855). Метафiзiка нямецкага фiлосафа была ў выснове 

прац па фiласофii гiсторыi А. Марцiнкоўскага i Э. Жэлiгоўскага.  

Ад Гегеля ўзяў пачатак марксiзм пад уплывам якога Беларусь 

знаходзiцца да цяперашняга часу. У вынiку нямецкая фiласофiя ста-

ла доўгатэрмiновым iнтэлектуальным фактарам эвалюцыi айчыннай 

фiласофскай традыцыi. 

 

1.6. Тэалагiчная фiласофiя Беларусi на пераломе гiстарычных 

эпохаў 

Па вынiках паўстання 1831 года Вiленскi ўнiверсiтэт быў 

закрыты. Працягвалi працаваць каталiцкая духоўная семiнарыя i 

створаная на выснове факультэта маральных i палiтычных навук, 

паколькi ў яго склад уваходзiлi тэалагiчныя кафедры, духоўная 

акадэмiя. Яна рыхтавала ксяндзоў для прыходаў каталiцкага 

насельнiцтва Расiйскай iмперыi. Выкладалiся мовы, Бiблiя, дагма-

тыка, гiсторыя Расii. У 1842 годзе акадэмiя была пераведзена ў 

Санкт-Пецярбург. З 1844 года пасля таго як яе наведаў Мiкалай I 

акадэмiя стала iмператарскай. 

У Санкт-Пецярбурзе паступова сабралiся прыхiльнiкi каталiцка-

га тэалагiчнага дыскурсу. У iх лiку былi М. Маркiяновiч i  

I. Лабыжэўскi. Яны крытыкавалi мадэрнiзм культуры. Узнiк пецяр-

бургскi кружок у якi ўваходзiлi I. Галавiньскi, М. Грабоўскi,  

I. Пржэцлаўскi, Г. Ржавускi, I. Штырмер. Творчая iнтылiгенцыя 

сабралася вакол «Пецярбургскага штотыдневiка» i часопiса «Ру-

бон». Тэарэтыкам быў Г. Ржавускi (1791-1866), якi абапiрауся на 

творы Луi дэ Бональда i Жозэфа дэ Местра. За аснову бралася 

тэалогiя тамiзму. Рэктар каталiцкай акадэмii ў Санкт-Пецярбурзе i 

магiлеўскi мiтрапалiт I. Галавiньскi трымауся пазiцый тамiзму. Ен 

выступаў супраць фiласофii Гегеля. Такога ж падыходу прытрым-

лiваўся выкладчык Свiслацкай гiмназii а пасля i прафесар Мас-

коўскага ўнiверсiтэта М. Якубовiч (1785-1853). 

Палемiку з iмi вялi прыхiльнiкi гегельянства, што гуртавалiся ва-

кол часопiса «Атэнеўм», выдаваўшагася ў Вiльнi ў 1841-1851 гадах. 

Сярод аўтараў былi Ю. Крашэўскi, Э. Жэлiгоўскi, Т. Шчанеўскi. 

Асаблiва актыўна адстойваў i прагандаваў фiласофiю Гегеля  

Т. Данеўскi (1808-1880). 

Калi адна частка каталiцкага грамадства Беларусi прытрымлiва-

лася настальгii па спрыяльных умовах што мелi месца ў ВКЛ, то 

другая частка грамадства ўзяла курс на канвергенцыю тэалагiчнага 
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дыскурсу з фiласофiяй нацыянальнай беларускай iдэнтычнасцi. 

Падзеей стаў выдадзены ў 1850 годзе А. Аскерка буквар на бела-

рускай мове. Важнасць гэтай падзеi адзначыў А. Станкевiч, 

паколькi пасля пачатковых беларусамоўных школау дзецi i юнакi 

працягвалi адукацыю ў той жа Санкт-Пецярбургскай рымска-

каталiцкай духоўнай акадэмii. Сярод прыхiльнiкаў беларусамоўнай 

адукацыi i службы ў касцелах у акадэмii вучылiся М. Пятроўскi,  

А. Цiкота, А. Неманцэвiч, К. Лупiновiч. Намаганнi былi накiраваны 

на тое каб тэалагiчны дыскурс стаў беларусамоўным. Асаблiвая 

роля ў гэтай дзейнасцi належала ксяндзу А. Станкевiчу (1891-1949). 

Яна стала прадметам даследавання В.М. Конана. Важнай крынiцай 

для разумення гiсторыi станаўлення беларускага касцела стала 

праца А. Станкевiча пад назвай «Беларускi хрысцiянскi рух». 

На ўзроунi фiласофскай тэалагiчнай рэфлексii Беларусi на пачат-

ку ХХ стагоддзя гаворка iдзе аб пераходзе на пазiцыi неатамiзму. 

Гэты пераход бачны ў творах Ф. Абрантовiча, Л. Гарошкi,  

Ч. Сiповiча, Я. Тарасевiча. У iх разважаннях адчувальны ўплыў  

Ж. Марытэна. Неатамiзм засяроджваецца на экзыстэнцыi чалавека 

ва ўмовах татальнага нiгiлiзму амаль ва ўсiх сферах грамадскага 

жыцця. 

Умовы для тэалагiчнага дыскурсу Беларусi ў ХХ стагоддзi былi 

складанымi, паколькi краiна была падзелена Рыжскай дамовай. Ус-

ходняя частка тэрыторыi знаходзiлася пад уладай атэiстычнай iдэя-

логii марксiзму-ленiнiзму. Ахвярай гэтага палiтычнага рэжыму стаў 

дарэчы А. Станкевiч. Заходняя частка краiны была ў складзе Поль-

шчы, адноўленай намаганнямi Пiлсудскага. Паланiзацыя беларуска-

га грамадства не спрыяла фiласофскай рэфлексii ў жанры тэалагiч-

нага дыскурсу. 

Пасля 1939 года тэрыторыя Беларусi поўнасцю знаходзiлася ў 

СССР з характэрнай для яго iдэялогiяй атэiзму. Беларуская каталiц-

кая мiграцыя на Захадзе змагла стварыць iнфраструктуру беларус-

кай культуры, дзякуючы такiм энтузiястам як А. Надсан. Пасля рас-

паду СССР беларускi касцел стаў аднауляць сваю дзейнасць, што 

запатрабавала часу. Найбольш яскрава погляд касцела на гра-

мадскiя праблемы сучаснага грамадства выказвае Т. Кандрусевiч. 

Крытыка прыходзiцца на пастмадэрнiзм, якi разбурае фундамен-

тальныя каштоўнасцi грамадства. 
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1.7. Дыскурс рускай рэлiгiйнай фiласофii 

Праваслаўнае насельнiцтва Беларусi iнстытуцыянальна адносiц-

ца да рускай праваслаўнай царквы. Фiласофская традыцыя гэтай 

царквы была актуалiзавана ў XIX стагоддзi М. Федаравым пад на-

звай рускага касмiзму, а таксама У. Салаўевым, iмкнуушымся ства-

рыць завершаную сiстэму ментальнага катэгарыяльнага светапогля-

ду рускага чалавека на фундаментальныя атрыбуты быцця, iснасцi. 

Гэтыя людзi лiчылi сябе праваслаўнымi веруючымi. Яны непасрэд-

на не служылi. Пазней сярод прадстаунiкоў рускай рэлiгiйнай фiла-

софii былi прадстаўлены святары. У iх лiку былi айцец С. Булгакаў i 

айцец П. Фларэнскi. 

З ураджэнцаў Беларусi найбольшых вышыняў у распрацоўцы 

праблематыкi рускай рэлiгiйнай фiласофii дасягнуў М. Лоскi (1870-

1965). Ен нарадзiўся ў Вiцебскай губернii. Першапачатковую аду-

кацыю атрымаў у Вiцебску. Па прычыне атэiстычных позiркаў 

пакiнуў горад i выехаў у Швейцарыю дзе слухаў лекцыi на фiласоф-

скiм факультэце Бернскага ўнiверсiтэта. З-за матэрыяльных цяж-

касцяў служыў у французскiм замежным легiене. У 1889 годзе вяр-

нуўся ў Расiю. Працягвау адукацыю ў Санкт-Пецярбурзе. Пасля за-

канчэння мясцовага ўнiверсiтэта атрымаў запрашэнне на працу ў 

навучальнай установе. Атрымаў ступень магiстра i доктара 

фiласофii. Прыняў падыходы, характэрныя для рускай рэлiгiйнай 

фiласофii. Пасля рэвалюцыi 1917 года быў пазбаўлены кафедры за 

хрысцiянскi светапогляд. У 1922 годзе быў высланы за межы Расii. 

Жыў i працаваў у Чэхii, ЗША, Францыi. Чытаў лекцыйныя курсы, 

актыуна выдаваў напiсаныя творы. 

М. Лоскi абапiраецца на хрысцiянскi светапогляд пры разглядзе 

фiласофскай тэматыкi. Перавагу ен аддае iнтывiтуiзму, згодна яко-

му сусвет мае адзiную арганiчную выснову цэласнасцi ў форме асо-

бы, створанай, як i Сусвет Богам. Яго ўласная iнтэрпрэтацыя фiла-

софii iнтуiтывiзму апiсанаа iм у творы пад назвай «Свет як арганiч-

нае цэлае». Традыцыя iдзе ад Платона, якi разглядаў эйдасы як 

асаблiвы свет сутнасцей, не даступных пачуццеваму ўспрыняццю. 

Гэтая пазiцыя сугучна iнтуiтывiзму А. Бергсона. 

М. Лоскага займала канцэпцыя араганiчнага светаразумення. Ен 

быў супрацiўнiкам атамiзму. Для яго важную ролю адыгрывала 

цэласнасць, гарманiчная сувязь i эвалюцыя. Паасобку не iснуе сут-

насцей, таму чалавеку як асобе неабходна быць пастаянна ўключа-

ным у цэласнасць iснуючага Свету. Мяняецца разуменне часу. Ця-
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перашняе суiснуе з мiнулым i будучым. Прыроднае i сацыяльнае 

дэманструюць цэласнасць у выглядзе космасу. У вынiку катэгорыi 

этыкi i эстэтыкi атрымлiваюць анталагiчны сэнс. Дабро i прыгажо-

сць iнтэграваны ў царства Духа. Фiласофiя разглядаецца як храм у 

якiм боскасць зыходзiць да чалавека i падзяляе яго радасць i цяр-

пеннi. Так рэалiзуецца дасканалае Дабро i Прыгажосць. Адлюстра-

ванне дае логiка, этыка, эстэтыка. 

М. Лоскi напiсаў дапаможнiк па гiсторыi рускай фiласофii, якi 

доугiя гады актыуна выкарыстоўваўся ў еўрапейскiх унiверсiтэтах. 

Прадметам яго даследаванняў была фiласофiя Ф. Дастаеўскага. У ей 

гучала перасцярога па пытаннях, звязаных з распаусюджаннем 

нiгiлiзму ў культуры. Хрысцiянскiя акцэнты былi важнымi на фоне 

феномену фiласофii Ф. Нiцшэ. Як вядома завочны спор Ф. Да-

стаеўскага i Ф. Нiцшэ стварыў цэлы накiрунак палемiчнай лiтарату-

ры. Ен меў працяг на Беларусi ў творах М. Бахцiна, бiяграфiя якога 

звязана з Вiцебскам. 

У межах Беларусi напрыканцы XIX-пачатку ХХ стагоддзяў 

тэматыка рускай рэлiгiйнай фiласофii была цесна звязана з пытан-

нем дэмаркацыi цывiлiзацыйных плыняў у формах мадэрнiзму i 

праваслаунага традыцыяналiзму. Менавiта на гэтай тэматыцы быў 

засяроджаны Я. Окунь (Акунеў). Ен адвяргаў матэрыялiзм. Ен 

лiчыў, што толькi рэлiгiя здольная забяспечыць захаванне культур-

ных традыцый. Яго творчасцi спрыяла журналiсцкая дзейнасць у 

газеце «Паўночна-Заходнi край». 

На яго думку тэалагiчны дыскурс павiнен быць больш сучасным. 

Яго трэба дапоунiць сацыяльнай фiласофiяй. У падобным кантэксце 

напiсаны творы выкладчыка Мiнскай духоўнай семiнарыi  

Д. Скрынчанкi. У 1908 годзе ў Санкт-Пецярбурзе ен выдаў твор пад 

назвай «Каштоунасць жыцця згодна сучаснаму фiласофскаму i 

хрысцiянскаму вучэнню». На яго думку толькi ў межах рэлiгiйнага 

вопыту магчымы пазiтыуны адказ на пытанне аб сэнсе жыцця ча-

лавека. Падобны адказ не дае фiласофiя М. Гартмана, Ф. Нiцшэ,  

Л. Таўстога, А. Шапенгаўэра. Маральныя каштоўнасцi павiнны раз-

глядацца ў цеснай сувязi з рэлiгiйным вопытам. 

Разглядаючы каштоўнасцi жыцця Д. Скрынчанка звязвае iх з 

пэуным псiхалагiчным станам асобы. Прычынай песiмiзму акрамя 

сацыяльных прычынаў з яуляецца страта сувязi сучаснай асобы з 

Богам. Аптымiзм мае не жыццевую, а iдэялагiчную выснову са-

цыяльнай веры. Такую веру дэманстравалi Ф. Нiцшэ i Л. Таўсты. 
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Сярэднi стан дэманструе мелiярызм. Ен матывую чалавека 

катэгорыямi маралi. Але без Бога матывацыя не дае неабходнай 

высновы асобе. Д. Скрынчанка крытыкуе Я. Дзюрынга за атэiзм i 

матэрыялiзм. Крытыка прыходзiцца i на Д. Селлi, якi робiць акцэнт 

на жыццевыя асалоды. 

Значнае месца Д. Скрынчанка адводзiць фiласофii iдэнтычнасцi. 

Ен напiсау шэраг прац пра беларусаў у кантэксце разгляду iх у 

прасторы рускай праваслаунай культуры. Яго меркаванне засярод-

жана на тым, што беларусы не павiнны падлягаць русiфiкацыi, па-

колькi менавiта яны захавалi выснову грэка-вiзантыйскага пра-

васлауя, базавыя каштоунасцi ўсходнеславянскай цывiлiзацыi. Бе-

ларусаў ня трэба змешваць з палякамi. У 1907 годзе ў Мiнску ен 

надрукаваў твор пад назвай «Заслугi, аказаныя старымi дваранскiмi 

родамi Мiнскай губернii праваслаўнай веры». Ен адзначае ролю 

шляхты Мiнска склаўшай у 1612 годзе духоўны наказ захоўваць 

праваслаўную веру ва ўмовах Контррэфармацыi. Складаныя гiста-

рычныя ўмовы быцця беларусаў склалi выснову для твора «Траге-

дыя беларускага народа». Адначасова быў напiсаны твор па культу-

ры беларусаў пад назвай «Беларусы, iх вусная i кнiжная мова ў све-

це гiсторыi». 

Лес прадстаўнiкоў рускай рэлiгiйнай фiласофii аказауся трагiч-

ным паколькi супаў са сталiнскiм перыядам савецкай гiсторыi. Вы-

сланыя за межы Расii мысляры засталiся ў жывых. Яны пазбеглi 

рэпрэсiяў. Тыя, што засталiся ў Расii сталi ахвярамi рэпрэсiяў. Па-

колькi тэрыторыя Беларусi ўваходзiла i ў склад Польшчы то iснава-

ла магчымасць вымушанай мiграцыi ў гэтую дзяржаву, нягледзячы 

на тое што там панавала каталiцкая царква. 

Пасля распаду СССР руская праваслауная царква аднавiла свае 

iнстытуцыянальныя пазiцыi ў Беларусi. Заключана пагадненне 

памiж гэтай царквой i беларускай дзяржавай. У структуры Беларус-

кага дзяржаунага ўнiверсiтэта функцыянуе iнстытут праваслаўнай 

тэалогii. У яго склад уваходзяць багаслоускiя кафедры. Штогод 

праводзяцца Кiрыла-Мяфодзiяўскiя чытаннi ўдзел у якiх прымаюць 

прадстаунiкi розных хрысцiянскiх канфесiй. Галоўная турбота 

царквы звязана з захаваннем традыцый. Гэтаму спрыяюць чытаннi i 

канферэнцыi, прысвечаныя Е. Полацкай, К. Тураўскаму, пра-

васлауным брацтвам, кнiгадрукаванню i духоўнай асвеце. 

Пазiцыi хрысцiянскiх канфесiяў ураунаважаны палiтыкай бела-

рускай дзяржавы ў галiне рэлiгii i веравызнання. За кароткi тэрмiн 



37 

праведзены шырокi спектр даследаванняў у галiне гiсторыi пра-

васлаўнай рэлiгii на тэрыторыi Беларусi. 

У многiх людзей, у тым лiку i вучоных, узнiкла жаданне вярнуц-

ца да рэлiгii. Для вернiкау вяртанне да царквы i касцела азначала 

трансфармацыю вобразу жыцця, у якi вярнулiся хрысцiянскiя пас-

ты, святы, мiласэрнасць. Некаторыя вучоныя, такiя як А. Вейнiк 

(1919-1996) узялi на сябе рашучасць не толькi прыняць рэлiгiю ў 

вобразе праваслаунага хрысцiянства, але i карыстацца тэалагiчным 

дыскурсам пры напiсаннi кнiг. Адсутнасць тэалагiчнай адукацыi 

стварыла падставу для крытыкi як з боку багаслоускiх аутараў, так i 

з боку навуковай грамадскасцi. Вучоны ў галiне цеплафiзiкi лi цей-

ных працэсаў на выснове непрафесiйных фiласофскiх абагульнен-

няу зрабiу акцэнт на распрацоўку новай натуразнаучай парадыгмы, 

у межах якой ен дайшоў да анталагiчных высноў iснасцi ў выглядзе 

хранальных, метрычных, вярмiчных з яу. Ен вымушаны быў пайсцi 

на рызыковыя па магчымай рэакцыi вывады, абумоўленыя адсут-

насцю адэкватнай для сучаснай фiзiкi iнтэрпрэтацыi ў дыялектыч-

ным матэрыялiзме катэгорыi матэрыi. Яна традыцыйна ў педагагiч-

ным выкладаннi зводзiцца да аб ектыўнай рэчаiснасцi пабудаванай 

мiкраа бектнымi структурамi. 

Гэтыя структуры генерыруюцца квантавым полем. Гэта ўказвае 

на тое, што прастора ў выглядзе матэрыяльнага асяроддзя на выс-

нове электрамагнiтных, гравiтацыйных, ядзерных узаемадзеянняў 

канструiруе метрыку i храналогiю фiзiчных працэсаў. Спадарож-

нiкам гэтых працэсаў з яўляецца iнфармацыя. Растлумачыць насы-

чанасць i рознасць працэсаў у цэласным Сусвеце толькi з дапамогай 

матэрыяльных пачаткаў складана, паколькi застаюцца пытаннi аб з 

явах, на якiх пакуль няма абгрунтаваных iнтэрпрэтацый. У навуцы 

зауседы iснавалi гiпотэзы i калянавуковая прастора гiпатэтычных 

iнтэрпрэтацыяў. Але гэтая абставiна не дае права змешваць дыскур-

сы. Гэтае правiла парушыў А. Вейнiк i стаў аб ектам крытыкi як 

навукоўцаў, так i багасловаў. 

Яшчэ адну спробу звяртання да тэматыкi тэалагiчнага дыскурсу 

ва ўмовах пасляатэiстычнай эпохi ажыццявiла А. Гурко пад уплы-

вам гараматалогii Ж. Дэрыды i мадальнай метадалогii Д. Зiльберма-

на. Яна выдала твор на рускай мове «Божественная ономатология – 

именование Бога в имяславии, символизме и деконструкции» 

(2006). Зроблена заяўка на аналiз зыходных базавых канцэптаў су-

часнай духоўнасцi. Адным з такiх канцэптаў з яўляецца Бог.  
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А. Гурко зыходзiць з таго, што ў дыскурсе фiласофii Платон вы-

працаваў тэорыю iмя, якой прытрымлiвалicя Плоцiн, Прокл. 

Тэалагiчны дыскурс разглядае iмя як iмяслаўе Творцы. Гэта ха-

рактэрна для Аэрапагiта, кападыйскiх айцоў царквы. 

Акцэнт у даследаваннi сутнасцi iмяслаўя Творцы А. Гурко 

робiць на грэка-праваслауную традыцыю i рускую рэлiгiйную фiла-

софiю П. Фларэнскага, С. Булгакава, А. Лосева. Сiмвалiзм 

прадстаулены В. Iвановым i Э. Касiрэрам. Вiдавочны пераход цераз 

кампаратывiстыку да сучаснай тэматыкi даследаванняу Ж. Дарыды, 

якiя выходзяць за межы тэалагiчнага дыскурсу i фактычна зводзяц-

ца да разгляду такога канцэпту постмадэрнiзму як дэканструкцыя у 

выглядзе аналiзу мыслення пра Бога, дзеяння па прыкладу Бога, 

iмявобразу Бога. Праблематыка iмявобразу Бога разглядаецца ў 

якасцi фундаментальнай прадпасылкi разумення сутнасцi чалавека i 

мовы, якой ен карыстаецца i якая прадстаўляе яго светапогляд i 

практыкi жыццядзейнасцi. А. Гурко стала прафесарам Бостанскага 

ўнiверсiтэта ў ЗША i атрымала магчымасць знаемiць студэнтау з 

новымi падыходамi да тэорыi iмя на мяжы фiласофii i тэалогii. 

На Беларусi традыцыйную аснову аднавiу тэалагiчны дыскурс 

праваслауных i каталiцкiх навучальных устаноў. Беларуская мова 

паступова становiцца элементам штодзенных службаў у касцелах i 

цэрквах У структуры БДУ функцыянуе тэалагiчны факультэт. На 

канфэрэнцыях з удзелам хрысцiянскiх канфесiяў абмяркоуваюцца 

агульныя пытаннi бiблеiстыкi, захавання духоунасцi ва ўмовах ра-

дыкальнай секулярызацыi грамадства. На змену таталiтарным прак-

тыкам атэiзму СССР у краiнах Захаду прыйшлi дэмакратычныя 

практыкi сэксуальнай рэвалюцыi, аднаполых шлюбаў. Каталiцкую 

царкву патрэслi скандалы з айцамi-педафiламi. Ватыкан вымушаны 

павярнуцца да праблем веруючых у складаных для яго ўмовах гра-

мадства ўсеагульнага карыстання i перагляду каштоўнасцей. Бела-

русь аказалася абароненай ад праблем касцела ў сучасным заходнiм 

грамадстве дзякуючы канструктыўнаму працэсу вяртання да ду-

хоўнасцi. Гэты канструктывiзм адлюстроуваецца ў казаннях айцоў, 

iх мабiлiзацыi ва ўмовах вялiкай аднаўленчай працы. 

 

2. Практычны раздзел. Метадалогiя крэатыўнай дзейнасцi 

i творчасцi 
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2.1. Дыялог фiласофii i архiтэктуры ў культурнай традыцыi 

Беларусi 

Пачынальнiцай дыялогу фiласофii i архiтэктуры была Е. Полац-

кая, якая звязала дзейнасць сярэдневечнай полацкай школы дойлiд-

ства з тэалагiчным светаўспрыняццем пад час прыняцця архiтэк-

турных рашэнняў. Л. Богша таксама кiравауся тэалагiчным све-

таўспрыняццем у працэсе вырабкi крыжа, стаўшага духоўнай 

рэлiквiяй Беларусi. Роспiс унутраных паверхняў храмау фрэскамi 

быу магчымы дзякуючы таму, што мастакi былi веруючымi людзь-

мi. 

З прыняццем хрысцiянства на Беларусь прыйшла эстэтыка грэка-

вiзантыйскай i заходнееўрапейскай архiтэктурных традыцый. Яна 

праявiлася ў дойлiдстве, кнiгадрукаваннi, прыкладным мастацтве, 

iканапiсу, фрэскавых храмавых роспiсах. Каменнае будаўнiцтва ак-

цэнтавана на ролi храма ў паусядзенным жыццi вернiкаў, а таксама 

на абарончых задачах. Праваслаўныя прытрымлiваюцца агульных 

канонаў грэка-вiзантыйскай архiтэктуры ў спалучэннi з лакальнымi 

адметнасцямi, што вiдаць на прыкладзе полацкай архiтэктурнай 

школы. Каталiкi мясцовую традыцыю архiтэктурнай школы вядуць 

ад нямецкiх аналагаў, паколькi першыя каталiцкiя абшчыны на 

тэрыторыi Беларусi былi прадстаўлены ганзейскiмi купцамi. 

Абарончыя каменныя комплексы будавалiся па ўпрощаным ана-

лагам тэўтонскай замкавай архiтэктуры. Яны размяшчалiся ў 

паўночна-заходняй частцы Беларусi, дзе праходзiла мяжа з 

Тэўтонскiм ордэнам. Гэта замкi ў Навагарадку, Лiдзе, Гродне, 

Крэве, Гальшанах, Мiры, Несвiжы. Па меры фармiравання маг-

натэрый, атрымання гарадамi Магдэбургскага права складвалiся 

архiтэктурныя адметнасцi сельскай i гарадской iнфраструктуры. У 

сельскай мясцовасцi, якая ўключала невялiкiя прыватныя гарады 

раслi амбiцыi магнатаў на стварэнне палацава-абарончых комплек-

сау з элементамi храмавай, свецкай забудовы. Гэтыя жаданнi супалi 

з эпохай Адраджэння i Рэфармацыi на Беларусi. Масавае рас-

паўсюджанне атрымала кнiгадрукаванне i звязанае з iм мастацтва 

дызайна лiтарнай i партрэтнай графiкi. Яго магчымасцямi кары-

стаўся Ф. Скарына пад час выдання Бiблii.  

У свецкiм i храмавым будаўнiцтве магнаты перавагу аддалi ар-

хiтэктарам з Iталii. Дзякуючы Радзiвiлам была закладзена традыцыя 

прысутнасцi iтальянскiх дойлiдаў на Беларусi. На Беларусi 

працавалi Э. Марконi, Дж.М. Бернардонi, Дж. Дэ Сакка, Э. Марконi. 
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Яны прынеслi на Беларусь архiтэктурную культуру барока. Ва ўмо-

вах Контрэфармацыi яна стала асноўнай, паколькi з прыходам у 

краiну езуiтаў пачалося масавае будаунiцтва каталiцкiх храмау. Пад 

уплывам архiтэктуры барока аказалiся i праваслаўныя храмы.  

Стылiстыку барока актыўна выкарыстоўваў С. Полацкi (1629-

1680). Катэгорыi эстэтыкi ен увеў у кантэкст тэалагiчнага дыскурсу. 

На вяршынi сiстэмы каштоўнасцей знаходзiцца Бог. Не меньшай 

вартасцю валодаюць яго тварэннi ў выглядзе прыроды i чалавека. 

Гэта i есць рэальная прыгажосць, якую адлюстроувае цераз дзей-

насць чалавек. М. Сарбеускi (1595-1640) разглядаў эстэтыку як сро-

дак чалавека рухацца да прыгожага i духоунага.  

За адносна кароткi час сфармiравалicя культурныя алметнасцi 

беларускага барока. Яны сталi прадметам даследавання i навуковых 

пошукаў А. Мальдзiса. Ен iх даследаваў на прыкладзе дойлiдства, 

грамадска-фiласофскай лiрыкi, драматургii, партрэту, гравюры, дэк-

аратыуна-прыкладнога мастацтва. У жанры партрэту працавалi  

Г. Хаецкi, Ф. Лекшыцкi. Вядомасць набылi гравюры братоў 

Тарасевiчау. Магiлеўскую гравюрную школу прадставiлi бацька  

М. Вашчанка i сын – В. Вашчанка. Шырокае распаўсюджанне 

атрымалi езуiцкiя тэатры i аркестры. Атрымаў развiцце феномен 

школьных тэатраў. Зфармiравалася барочная беларуская драма-

тургiя. Яе стваральнiкамi сталi выкладчыкi езуiцкiх калегiй. А. Бэн-

кен выдаў у Слуцку ў 1739 годзе зборнiк песняў «Духоўная музы-

ка». Магнаты i шляхта прытрымлiвалiся стылicтыкi сарматызму. 

Вонкава яе прадстаўляу касцюм. 

Полацкi сшытак засведчыў iснаванне на Беларусi бытавой гарад-

ской высновы барока. Астрамечаўскi рукапiс быў знойдзены  

А. Мальдзiсам у Ягелонскай бiблiятэцы. Ен складаецца з нотных 

тэкстаў двух соцен канцон i танцаў эпохi Адраджэння i ранняга ба-

рока. Аўтары твораў невядомы. Творы стваралiся на тэрыторыi Бе-

ларусi. У лiку творау шэйсят вакальных i iнструментальных кам-

пазiцый, напicаных у стылi барока. Творы выконвалiся рознымi му-

зычнымi iнструментамi. У асноўным яны двугалосыя. Музыка есць 

хуткая i марудная па музычнаму тэмпу. 

Тэалагiчны дыскурс дамiнаваў у форме барока на тэрыторыi Бе-

ларусi да сярэдзiны XVIII стагоддзя. Затым наступiў час пераходнай 

стылiстыкi ў форме эклектыкi. Узнiкла патрэба ў тэарэтычным 

асэнсаваннi эстэтыкi ва ўмовах пераходнай да Асветы i класiцызму 

эпохi. Э. Славацкi (1772-1814) сiстэматызаваў падыходы ў беларус-
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кай эстэтыцы да мастацтва. Ен дэталева спынiўся на разглядзе 

катэгорыi эстэтычнага смаку. Па за межамi даследаванняў засталася 

беларуская народная культура, яе архiтэктура, тэатр (батлейка), 

паэзiя, музыка, рамествы, дойлiдства. 

За кароткi гiстарычны тэрмiн Беларусь стала месцам актыўных 

мiжкультурных зносiн, месцам працы дойлiдаў з Iталii, Нямеччыны, 

Нiдэрландаў, Фландрыi, Англii, Польшчы. У iх лiку П. Нонхардт,  

К. Пенс, К.Ф. Пеппельман, Дж. Кларк, Ф.Г. Шахт, I. С. Беккер,  

Дж. Кварэнгi, К. Спампанi. 

Вялiкую ролю ў станаўленнi нацыянальнай беларускай школы 

выяўленчага мастацтва адыгралi Ш. Чаховiч (1689-1775), Ф. Смуг-

левiч (1745-1807), Я. Рустэм (1762-1835). Яны спалучалi барока з 

класiцызмам. Яны стварылi галерэю палотнаў. Ш.Чаховiч напicаў 

сорак чатыры палотны для Полацкай езуiцкай акадэмii. Ф Смуг-

левiч быў прафесарам Вiленскага ўнiверсiтэта. На гэтай пасадзе яго 

справу прадоўжыў Я. Рустэм, якi адкрыу пры ўнiверсiтэце мастац-

кую школу i загадваў ею. Яго вучнямi былi I. Аляшкевiч, В. Вань-

ковiч, Я. Дамель, Н. Орда, К. Русецкi, I. Хруцкi. 

Па меры росту уплыву французскай культуры на Беларусi адбы-

лася канвергенцыя барока i класiцызму. Французскiя акцэнты былi 

абумоўлены ростам ролi ў Еўропе абсалютызму, уваходам тэрыто-

рыi Беларусi ў Расiйскую iмперыю, надзеямi беларускай шляхты на 

аднаўленне ВКЛ з дапамогай Напалеона. У архiтэктуры перавага 

стала аддавацца палацава-паркавым комплексам. Па меры аслаб-

лення ролi тэалагiчнага дыскурсу ў паўсядзенным жыццi магнатаў 

пазiцыi класiцызму мацнелi. Гэтаму ўзмацненню спрыялi творы ў 

асяроддзi iтальянскiх дойлiдаў. А. Паладзiо зрабiу акцэнт на антыч-

ную архiтэктуру як эталон сучаснага будаўнiцтва. Л. Гуцэвiч на 

гэтай выснове выпрацавау стыль строгага класiцызму i рэалiзаваў 

яго ў шматлiкiх пабудовах. 

Строгi класiцызм трактавауся патрыятычна як форма iдэнтыч-

насцi прыхiльнiкаў аднаўлення ВКЛ. Дойлiдскiя рашэннi расiйскiх 

уладаў абапiралiся на ампiр нават калi гаворка iшла пра будаўнiцтва 

ваенных крэпасцяў у Бабруйску i Брэсцi. Каталiцкiя суполкi 

аддавалi перавагу неараманскаму стылю. Вынiкам стаў чырвоны 

касцел (касцел святых Сымона i Алены) у Мiнску. Будаўнiцтва бы-

ло завершана ў 1910 годзе. Аўтарам праекту быў польскi дойлiд  

Т. Паяздзерскi. Развiцце атрымаў архiтэктурны неакласiцызм 

дзякуючы таленту I. Жаўтоўскага. 
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Паланiзаваная беларуская шляхта i магнацкiя сем i актыўна 

развiвалi iнфраструктуру тэатраў, бiблiятэк, паркаў, музыкi, карцiн-

ных галерэяў. Попыт на палотны матымаваў мастакоў на адлюстра-

ванне краявiдаў пад уражаннем любовi да родных мясцiн, мары аб 

аднаўленнi дзяржаўнай незалежнасцi. Адным з такiх мастацкiх 

творцаў i арганiзатараў iнфраструктуры культуры стаў Мiхал 

Казiмiр Агiнскi (1729-1800). Ен быў кампазiтарам, паэтам, казач-

нiкам, пiсьменнiкам, заснавальнiкам тэатру ў Слонiме. Па яго заказу 

быў рэалiзаваны праект архiтэктурнай мадэрнiзацыi Слонiма. У го-

радзе з явiлiся мануфактуры, канал, культурныя ўстановы, ты-

паграфiя. Архiтэктар з Iталii I. Мараiна пабудаваў будынак тэатра. 

Была створана сцэнiчная механiка якая забяспечвала тэатральныя 

эфекты. У тэатры працавалi оперная, балетная, драматычная труп-

пы, аркестр. 

М.К. Агiнскi граў на скрыпцы, арфе, кларнэце, фартэпiяна. Ен 

удасканалiу арфу i напiсаў аб гэтым музычным iнструменце арты-

кул у Энцыклапедыю Дзiдро. У тэатры Слонiма працаваў мастаком 

Я. Рустэм. Менавiта Мiхал Казiмiр Агiнскi спрыяў мастацкаму ста-

наўленню пляменнiка Мiхала Клеафаса Агiнскага (1765-1833). Той 

пастянна бываў у Слонiме, дзе дзядзька наладзiў яму музычную 

адукацыю, якую ен прадоўжыў у Iталii у Дж.Б. Вiоццi i М.Ф. Байса. 

Стау кампазiтарам. Напiсаў вядомы паланез «Развiтанне з Рад-

зiмай». 

Да практыкi мадэрнiзацыi памесцяу i ўласных гарадоў звярнулiся 

Сапегi, Тызенгаўзы, Радзiвiлы, Храптовiчы, Чапскiя, а таксама 

расiйскiя ўласнiкi беларускiх памесцяў. А. Тызенгаўз (1733-1785) 

ажыццявiў мадэрнiзацыю Гродна i прадмесцяў. Былi пабудаваны 

дзесяткi мануфактур, аптэкi, адкрыты навучальныя ўстановы, ба-

танiчны сад, звярынец, медычная навучальная ўстанова, шпiталi. 

Была праведзена мадэрнiзацыя Пастаў, дзе знаходзiлася асноўная 

рэзiдэнцыя сям i. К. Тызенгаўз (1786-1853) у палацы ў Паставах 

сабраў багатую калекцыю палотнаў. Болей за 600 экспанатаў. У лiку 

палотнаў былi творы Л. Да Вiнчы, Я. Цiнтарэтта, П. Рубенса,  

А. Дзюрэра, Х. ван Рэйн Рэмбрандта, беларускiх мастакоў – Я. Да-

меля, Я. Рустэма, Ш. Чаховiча. 

Палацава-паркавыя комплексы уключалi аранжарэi, тэатры, 

бiблiятэкi. Затрачаныя сродкi на архiтэктурныя праекты матывавалi 

уласнiкаў на далейшыя дзеяннi звязаныя са стварэннем калекцый 

прадметаў мастацтва, стварэннем тэатральных труппаў, бiблiятэч-
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ных збораў. Памесцi ператварылicя ў цэнтры мастацкай i iнтэлекту-

альнай дзейнасцi. Не сталi выключэннем Радзiвiлы. Асаблiвую ро-

лю ў станауленнi эстэтыкi Беларусi адыграла Ф. У. Радзiвiл. Яна 

пашырыла бiблiятэчны збор за кошт лiтаратуры рэлiгiйнай гiсторыi, 

фiласофскiх кнiг. У стылiстыцы сармацкай культуры ў палацы-

праводзiлiся банкеты, маскарады, капэлы, фееверкi. У тэатры 

ставiлiся драмы, аперэтты, оперы. Жанчына стала пicаць творы для 

пастановак. Першым творам стала камедыя «Востразумовае кахан-

не» (1746). Адчувауся ўплыу iтальянскай камедыi. Аутарка распра-

цоувала дэкарацыi. У творах пераважае тэматыка кахання, гумару, 

сатыры. Пасля смерцi Ф. Уршулi быў выдадзены збор яе твораў пад 

назвай «Komedye y Tragedye» (1754). У яго ўвайшлi шаснаццаць п 

есаў, сямнаццаць оперных лiбрэтта. 

Радзiвiлы ўнеслi значны ўклад у развiцце дызайна касцюма ў 

сармацкiм стылi. На мануфактуры ў Слуцку яны наладзiлi вытвор-

часць паясоў для мужчынскага касцюма. Пояс меў выключнае 

значэнне, паколькi падкрэслiваў сацыяльны статус таго, хто яго 

насiў. Для падкрэслiвання гэтага статусу выкарыстоўвалася шытво 

залатымi нiткамi. 

Сапегi разгарнулi мастацкую i архiтэктурную дзейнасць у Ружа-

нах. У 1770 годзе саксонскi архiтэктар I.С. Бекер у стылi класiцызму 

пабудаваў палацавы комплекс з аранжарэяй, будынкам тэатру, 

англiйскiм паркам, бiблiятэкай. Тэатр працаваў з 1765 па 1791 год. 

Бiблiятэка налiчвала багаты збор лiтаратуры. 

Храптовiчы пабудавалi ў стылi класiцызму палац у Шчорсах у 

1776 годзе дзякуючы iтальянскiм архiтэктарам Дж. Сакка, К. Спам-

панi i французу Я. Габрыэлю. Палацавы ансамбль уключаў парк, 

бiблiятэку. Фонд бiблiятэкi быў настолькi значны, што iм кары-

сталiся А. Мiцкевiч, Я. Чачот, У. Сыракомля, а таксама даследчыкi з 

Вiленскага ўнiверсiтэта. У ваколiцах функцыянавалi мануфактуры i 

заводы. 

Чапскiя ўклалi сiлы i матэрыяльныя сродкi ў палацавы комплекс 

у Станькава. К. Гуттэн-Чапскi (1778-1836) асаблiвую ролю надаваў 

збiранню мастацкiх каштоўнасцей. Ен займаўся нумiзматыкай. У 

яго калекцыi было дванаццаць тысяч манет. Яго захапленне мастац-

твам перайшло да графа Э. Чапскага, а ад таго да Кароля Чапскага. 

Апошнi ўнес вялiкi ўклад у развiцце гарадской iнфраструктуры 

Мiнску. Пад час яго кiравання гарадскiмi ўладамi быў пабудаваны 

будынак тэатра, адкрыты ўстановы культуры. Быў актуалiзаваны 
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спорт як вобраз жыцця, арганiзаваны рух трамваяў, пабудавана 

электрастанцыя. 

За кароткi час Беларусь набыла арыгiнальны вонкавы пейзажны 

выгляд, якi прывабiў Н. Орду (1807-1883). Род вядзе паходжанне ад 

татар. З 1833 па 1856 гады мастак жыў у Парыжы. Ен меў музычны 

талент i схiльнасць да жывапiсу. Сябраваў з Ф. Шапэнам, сустра-

каўся з Ф. Лiстам, якi яму параiў заняцца кампазiцыяй. Вынiкам 

сталi музычныя творы i высокае фартэпiяннае майстэрства. Ен стаў 

займацца педагагiчнай дзейнасцю. У 1843 годзе ен быў прызначаны 

дырэктарам iтальянскай оперы ў Парыжы. У 1856 годзе ен вярнуўся 

на Беларусь. Ен прыняў удзел у падзеях, звязаных з паўстаннем 

1863-1864 гадоў. Аказаўся ў турэмным зняволеннi. Быў амнiстава-

ны ў 1867 годзе. Ен шмат часу аддавау жывапiсу. Дзякуючы яму 

нашчадкi атрымалi каштоўную iнфармацыю пра культурныя i гiста-

рычныя пейзажы Беларусi. 

Н. Орда рэалiзаваў унiкальны мастацкi праект вiзуальнай пана-

рамы краiны. З гэтай мэтай ен падарожнiчаў па Гродзенскай, 

Магiлеўскай, Мiнскай губернiях. Ен адлюстраваў сотнi вiдарысаў 

архiтэктурных помнiкаў, гарадоў, мястэчак. У iх лiку сядзiбы  

С. Манюшкi, А. Мiцкевiча, У. Сыракомлi, Ю. Нямцэвiча, Т. Нарбу-

та, Т. Зана, I. Дамейкi, Я. Чачота. 

У 1873 годзе Н. Орда выдаў у Варшаве дапаможнiк пад назвай 

«Граматыка музыкi». Ен прысвяцiў яго таленту С. Манюшкi. Той 

быў уражаны такой увагай. У 1882 годзе ў Варшаве былi выдадзены 

14 паланезаў i некалькi песень у выглядзе зборнiка, напiсаных  

Н. Ордай. Ен стаў адным з заснавальнiкаў Мiнскага музычнага та-

варыства. 

В. Ваньковiч (1800-1842) стварыў галерэю партрэтаў блiзкiх 

сяброў па Вiленскаму ўнiверсiтэту. Пад час прабывання ў Пецяр-

бурзе ў 1828 годзе ен напiсаў самае вядомае i блiзкае па сяброўству 

палатно пад назвай «Адам Мiцкевiч на скале Аю-Даг». З 1839 года 

мастак падарожнiчаў па Еуропе. Памер у Парыжы. Побач 

знаходзiўся А. Мiцкевiч. 

Ад высновы беларускай сялянскай культуры вырасла 

беларусамоўная эстэтыка нацыянальнага тэатра, выяўленчага ма-

стацтва. Ролю ў гэтым пераходзе адыгралi У. Сыракомля, В. Дунiн-

Марцiнкевiч, С. Манюшка. Яны звярнулiся да сялянскай тэмы i да 

беларускай мовы. Паўстанне 1863-1864 гадоў замацавала тэндэн-

цыю ў фармiраваннi нацыянальнай эстэтыкi.  
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Садзейнiчала беларускай справе дзейнасць М. Баброўскага 

(1784-1848), вядомага даследчыка славянскiх культур. Ен разглядаў 

беларускую мову як адну з самастойных славянскiх моваў. Гэты 

вывад ен зрабiў на выснове даследаванняў на тэрыторыi Беларусi i ў 

Еуропе. У архiве i бiблiятэцы Супрасльскага манастыра ен знайшоў 

летапiс XI стагоддзя. Выкладаў у Вiленскiм унiверсiтэце. Меў 

магчымасць працаваць у бiблiятэках унiверсiтэтаў Iталii, Францыi. 

Даследаваў дзейнасць Ф. Скарыны, П. Мсцiслаўца, I. Федарава,  

Ш. Фiоля. Быў членам Археалагiчнай акадэмii ў Рыме, Азiяцкага аб 

яднання ў лондане i Парыжы. 

К канцу XIX стагоддзя для таленавiтых юнакоў стау вiдавочным 

перыферыйны адукацыйны статус Беларусi ў Расiйскай iмперыi. 

Падобная сiтуацыя складвалася i ў сферы мастацкай адукацыi. 

Пачатковую iнфраструктуру гэтай адукацыi прадстаўлялi мастацкiя 

школы. Яны функцыянавалi ў Вiцебску, Мiнску, Вiльнi. Менавiта 

на iх выснове адбылося першапачатковае прафесiйнае станаўленне 

беларускiх прадстаўнiкоу Парыжскай мастацкай школы. Гэтая шко-

ла ўзнiкла на Монпарнасе якi быў даступны па жытлу, здыму 

арэндных рамяшканняў для мастацкiх майстэрняў. Мастакi раз-

лiчвалi на растучы камерцыйны рынак мастацкiх каштоўнасцей. 

Гэтаму рынку спрыяу вобраз жыцця еўрапейцаў, заснаваны на бы-

тавым камфорце, жаданнi калецыянiраваць мастацкiя творы 

прыкладной i абстрактнай накiраванасцi. Бытавыя i высокамаста-

цкiя iнтарэсы стварылi сiтуацыю эклектыкi ў якой сфармiраваўся 

мадэрн. 

Творцы шырока выкарыстоувалi элементы раманскага стылю, 

готыкi, неакласiцызму, рацыяналiзму, iррацыяналiзму. Актыўна 

вывкарыстоўвалicя элементы культуры Японii, Блiзкага Усходу. 

Бытавы камфорт быў разлiчаны на грамадскую буржуазную свядо-

масць, адчуваўшую растучую рызыку сацыяльных канфлiктаў. У 

гэтай сiтуацыi быў заказ на тямнiчае, мiстычнае, эратычнае, мелан-

халiчнае ўспрыняцце рэчаiснасцi з улiкам цялеснай асалоды. На 

гэтым фоне cацыяльная бяздзейнасць маскiравалася пад душэўную 

стомленасць. 

Вiдавочны быў iнтарэс да iншых культур. Гэтым iнтарэсам ска-

рыстаў С. Дзягiляў у форме культурнага праекта рускiх сезонаў. 

Прадстауленнi адбылiся ў Парыжы i Лондане. У Парыжы яму 

дапамагаў ураджэнец Беларусi Л. Бакст (1866-1924). Ен быў маста-

ком, сцэнографам, iлюстратарам, дызайнерам. Выдатным майстрам 
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станкавага жывапicу i тэатральнай графiкi. У кантэксце мадэрну 

фармiраваў еўрапейскую моду на экзотыку i арыенталiзм. Быў уд-

зельнiкам аб яднання «Мiр мастацтва». Жыў i працаваў большай 

часткай у Пецярбурзе i Парыжы. Быў вольным слухачом Акадэмii 

мастацтваў у Пецярбурзе. У 1889 годзе прыняў удзел у мастацкай 

выставе. Напicаў партрэты А. Бенуа, А. Белага, В. Разанава,  

С. Дзягiлева. У 1893-1897 жыў у Парыжы. У 1898 годзе прыняў уд-

зел у «Першай выставе расiйскiх i фiнскiх мастакоў», выставах 

«Свет мастацтва», «Secession». У Пецярбурзе працаваў да 1909 го-

да. Выкладаў у школе Е. Званцавай. Адным з яго вучняў быў  

М. Шагал. З 1910 года i да смерцi жыў i працаваў у Парыжы. Ен ак-

тыўна працаваў над тэатральнымi дэкарацыямi ў рамках 

дзягiлеўскага праекта Ballets Russes. Гэта былi балеты «Клеапатра», 

«Шахерэзада», «Жар-птушка», «Карнавал», «Нарцыс», «Дафнiс i 

Хлоя», «Спячая прыгажуня». 

Пры працы над сцэнiчнымi касцюмамi i тэатральнай бутафорыяй 

Л. Бакст актыўна вывучаў антычную, блiскаўсходнюю, еўра-

пейскую, егiпецкую, расiйскую культуры. Гледачоў уразiла 

стылiстыка колеру i ценю, смеласць творчых рашэнняў. Пры пад-

рыхтоўцы спектакляў Л. Бакст рабiў шмат графiчных замалевак. 

Малюнкi тканiн i мадэлi касцюмаў зрабiлi вялiкi ўплыу на развiцце 

еўрапейскай моды. Ен напiсаў партрэты А. Паўлавай, М. Фокiна,  

I. Рубiнштэйн, К. Дэбюссi, Ж. Кокто. 

Арыстакратызм мадэрна маскiраваўся cпалучэннем матэрыяль-

най дастатковасцi з iмiтацыяй прастаты i арганiчнасцi вобразу 

жыцця. Адсюль раслiнная тэматыка дэкору. Прыхiльнiкi вяртання 

да традыцыйных раместваў прапаноўвалi такiм чынам захаваць 

творчы i iндывiдуальны характар мастацтва. Тэарэтыкам падыходу 

быў Дж. Рэскiн, прыхiльнiкам прыкладной метадалогii – У. Мор-

рыс. Арганiчнасць звязвалася ў графiцы з хвалепадобным узорам 

(А. Макмуда). Прыхiльнiкi раместваў адкрывалi цэнтры вытворчай 

дзейнасцi, але яны няздолелi канкурыраваць па кошце вырабленых 

твораў з масавай вытворчасцю тавараў на прамысловых прадпры-

емствах. У архiтэктуры раслiнны дэкор i арганiчнасць атрымалi 

распаўсюджанне ў Бельгii i Каталонii. Цэнтрам архiтэктурнага мад-

эрну стала Барселона. 

Побач з мадэрнам зфармiраваўся мадэрнiзм, якi быў арыентава-

ны на радыкальныя рашэннi ў розных галiнах жыццядзейнасцi гра-

мадства. Адчувауся ўплыў анархiсцкiх, сацыялiстычных i ка-
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мунiстычных iдэй. Прыхiльнiкi гэтых iдэй у мастацтве i дызайне 

iмкнулiся ў Парыж. Асноунымi краiнамi, дзе ўзнiк авангард былi 

Iспанiя, Iталiя, Расiя. У гарадской рысе Парыжу мадэрн i мадэрнiзм 

паралельна суiснавалi. Тут было шмат выставачных галярэяу i былi 

пакупнiкi мастацкiх твораў. 

Свой шлях у Парыж праклалi дзесяткi таленавiтых мастакоў з 

Беларусi. Паколькi многiя з iх былi этнiчнымi яўрэямi, то яны мелi 

цяжкасцi з мастацкай кар’ерай у Пецярбурзе з-за цэнзу аседласцi. У 

iх лiку былi Я. Баўглей, Р. Генiн, Л. Iдэльбаўм, Я. Зак, М. Кiкоiн,  

П. Крэмень, О. Мяшчанiнаў, Я. Мiлкiн, I. Левiн, О. Любiч, А. i  

Н. Пэўзнеры, Х. Суцiн, М. Шагал, О. Цадкiн, Ш. Царфiн, Л. Шуль-

ман, Н. Хадасевiч-Ляжэ. 

Пачаткова iх творчыя бiяграфii фармiравалiся ў Беларусi, дзе яны 

атрымлiвалi пачатковую мастацкую адукацыю ў школах студыях 

Мiнска, Вiцебска, Вiльнi. З iмi працавалi вядомыя мастакi, такiя як 

Ю. Пэн, Я. Кругер (восем гадоў пражыў у Парыжы), I.А. Трутнеў. 

Х. Суцiн, М. Кiкоiн, П. Крэмень адчулi значны ўплыу вiленскай 

малявальнай школы I. А. Трутнева. Сярод iх П. Крэмень вылучаўся 

фiласофскай абгрунтаванасцю выбару парадыгмы жывапiсу. Выбар 

быў зроблены на карысць Сезана i на карысць эмпрысiянiзму.  

М. Кiкоiн гэты выбар рэалiзаваў да статуса прынца жывапiсу.  

Х. Суцiн у адрозненне ад сяброў знаходзiўся ва ўладзе сiнергii 

пастаянных матэрыяльных цяжкасцей, неарганiзаванасцi i не 

ўпарадкаванасцi асабiстага жыцця. Фрагментарнасць перыяду неда-

хопу матэрыяльных сродкау давала нечаканыя тэмы для палотнаў. 

Прыход поспеху не змянiу стылiстыку мастака. Яго жыцце пра-

ходзiлў у экстрэмальным рэжыме, звязаным з пастяннай рызыкай 

трапiць у нацысцкi канцэнтрацыйны лагер i адсутнасцю ўнутранай 

сiлы волi для трансфармацыi вобразу жыцця, мiграцыi ў ЗША дзе 

жыла яго сястра. 

Асаблiвую ролю ў фармiраваннi эстэтычных традыцый мад-

эрнiзму на Беларусi адыграла Вiцебская мастацкая школа. У гэтым 

горадзе нарадзiўся М. Шагал. Тут атрымаў першапачатковую ма-

стацкую адукацыю Щ. Цадкiн, якi стаў сусветна вядомым скульпта-

рам. Ен спалучаў кубiзм з мяккiмi пластычнымi тэхнiкамi 

адлюстравання скульптурных вобразаў. У 1953 годзе ен стварыў 

помнiк «Разбураны Роттэрдам», якi зрабiў яго сусветна вядомым 

скульптарам. Ен з яўляецца аўтарам помнiка братам Ван-Гогам. Яго 

жыцце прайшло ў США i Францыi. 
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Першапачатковую мастацкую адукацыю М. Шагал атрымаў у  

Ю. Пэна. Пасля працягвау адукацыю ў Пецярбурзе. Пасля 

кастрычнiцкай рэвалюцыi 1917 года вярнуўся ў Вiцебск з рэвалю-

цыйнымi паўнамоцтвамi ў галiне культуры. Адкрыў у Вiцебску ма-

стацкае вучылiшча, а таксама фiлiял у Смаленску. Працаваць 

запрасiў К. Малевiча. Абое былi прыхiльнiкамi руху да новага гра-

мадства. Аднак пры афармленнi агiтацыйных рашэнняу iх пазiцыi 

не супадалi. К. Малевiч поўнасцю адмовiўся ад фiгуратыунага ма-

стацтва. На ачышчанай ад яго выснове ен веў практычны i 

тэарэтычны пошук новых форм адлюстравання рэчаiснасцi. У вы-

нiку прыйшоў да супрэматызму. Пад якiм разумеецца свабода ад 

наследства прадметнага свету. Мастак прыйшоў да безпрадмет-

насцi. Яна ўспрымаецца iм як пустэча, поўная адсутнасць аб ектаў у 

свядомасцi. Вызваленая ад прадметнасцi свядомасць канцэнтруецца 

на быццi. 

Глыбiнныя пошукi К. Малевiча мелi не столькi суб ектыуныя 

колькi аб ектыуныя прычыны. У выяуленчага мастацтва з явiлiся 

канкурэнты ў выглядзе тэхнiкi фотаздымкаў, кiнематографа, се-

рыйнай прамысловай тыпаграфскай дзейнасцi. Яны адлюстроўвалi 

вонкавую прадметнасць з высокай якасцю. Выяўленчае мастацтва ў 

такiх умовах шукала новыя для сябе сродкi прысутнасцi на рынку 

попыту. Мадэрнiзм зрабiў выбар на карысць iнтэлектуальнай дзей-

насцi, у межах якой ен мог займацца самастойнымi пошукамi. Але 

нельга было iгнараваць i фактар адваротнай сувязi з масавай аўды-

торыяй. Каб прыцягнуць увагу да сябе i трымаць яе на сабе выкары-

стоўвалiся формы скандалаў, дыскусiй. К. Малевiч сувязь з грамад-

ствам забяспечваў цераз рэгулярныя вулiчныя выставы агiтацыйных 

мастацкiх твораў у стылiстыцы рэвалюцыйнага плакату. Гэта дазва-

ляла сумяшчаць тэарэтычную дзейнасць з агiтацыйнай i вы-

кладчыцкай дзейнасцю. 

Калi К. Малевiч (1879-1935) прыехаў у Вiцебск у 1919 годзе ў 

мастацкае вучылiшча, то ен ужо выпрацаваў уласнае разуменне су-

прэматызму. Аб гэтым сведчаць яго творы «Ад’кубiзму i футурыз-

му да супрэматызму», «Супрэматызм». Разуменне супрэматызму 

азначала поуную перамогу чыстага пачуцця над прадметным све-

там. Адбылося выйсце за межы прадметнага свету. Чорны квадрат 

адлюстроўвае геаметрычную выснову прадметнасцi. Гэта значыць, 

што за фенаменалагiчным светам прадметаў есць яшчэ адна 
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прадметнасць, але ўжо прадметнасць не пачуццевая. Калi рухацца 

далей то можна трапiць у пустэчу пустэч. 

К. Малевiч адкрывае новую парадыгму iснасцi. Яна заключаецца 

ў тым, што пустэча з яуляецца фундаментальнай катэгорыяй быцця. 

Пакуль яна не звязана з прадметнасцю яна не звязана з часам. Як 

толькi яна генерыруе прадметнасць у выглядзе форм яна актуалiзуе 

феномен часу. Важна даследаваць саму пустэчу, адной з форм 

адлюстравання якой стаў чорны квадрат. У iм адлюстраваны нуль 

спакою, нулявая форма. Як толькi падобная стадыя свядомасцi 

дасягнута адкрываюцца магчымасцi творчасцi чыстага дзеяння, у 

якiм адлюстравана ўсеагульная ўзбуджанасць свету, узбуджанасць 

без мэты, без прадметнага ўяўлення аб прасторы i часе. Дасягаецца 

сiтуацыя канвергенцыi дзеяння i спакою. 

К. Малевiч актыўна карыстаецца сродкамi тэалагiчнага дыскур-

су. Сваю iдэю мастацкага творцы ен тлумачыць па аналогii з дзей-

насцю Бога. На яго думку Бог задумаў пабудаваць прадметны свет 

каб дасягнуць спакою ад факту завершанасцi створанай рэчаiснасцi, 

яе дасканаласцi. Перад адкрыўся спакой, паколькi прадметны свет 

набыў завершанасць. У дадзеным выпадку гаворка iдзе не пра 

хрысцiянскi дыскурс, а пра стылiстыку дыскурса, якая павiнна 

зрабiць зразумелай iдэю спакою. У гэтым спакоi мастацкi творца 

карыстаецца сутнасцю жывапiсу сродкамi вызваленай фарбы, вы-

зваленага руху, вызваленай пустэчы, вызваленай геаметрычнай 

формы. Ен дачыняецца да вызваленага iснавання iснасцi. Вы-

яўляюцца бясконцыя магчымасцi колеру ў дынамiцы. 

Чысты жывапiс набiрае дынамiку. Ен вызваляецца ад колеру. 

Пачынаючы з Белага квадрата напiсана серыя прац «белае на бе-

лым». Сiнтэз этапаў паказаны на выставе ў 1920 годзе. За чорным, 

каляровым, белым супрэматызмам выстаўлены пустыя габелены. 

Спатрэбiлася аэранаўтыка каб можна было арыентавацца ў без-

прадметнасцi. Быў распрацаваны аэрадынамiчны супрэматызм з 

элементамi прадстаўленымi аэрапланамi, архiтэктонамi, планiтамi. 

У прасторы ўзнiкла выява белага Сусвету з аб емiстымi архiтэкто-

намi i пласкаснымi планiтамi. Зададзеная метрыка распрацавана на 

сялянскай тэме ў карцiнах «Сялянка», «Дзяучына ў полi», «Склада-

нае прадчуванне». Гэта плоскасцi ў двух вымярэннях i аб емiстыя 

канструкцыi, заземленыя пад цяжарам. Беспрадметны свет адлюст-

роувае вока, якое не ведае гарызонту, успрыняцце адбываецца ў ва-

рыяцыях вымярэнняў. 
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Свет канструiруецца з простых геаметрычных формаў i простых 

арыфметычных дзеянняу. Складваннем i памнажэннем трохкутнiка 

з трохкутнiка, чатырохкутнiка, круга узнiкаюць супрэматычныя 

кампазiцыi на розныя тэмы. 

Геаметрызм дапамог К. Малевiчу застацца ў прадметнасцi i за-

сяродзiць увагу на стылiстыцы мастацкай творчасцi, у тым лiку 

агiтацыйнай. К. Малевiчу ўдалося перацягнуць на свой бок значную 

частку выкладчыкаў Вiцебскага мастацкага вучылiшча. Быў створа-

ны УНОВIС. М. Шагал застаўся ў меньшасцi. Ен не змог прыняць 

стылiстыку безпрадметнасцi i кубiзму. Ен жыў вобразам роднага 

горада ў прадметных дэталях, запаўшых яму ў душу. Мадэрнiзм для 

яго асацыявауся з фiгурнасцю, якая мела прысутнасць у прасторы 

жорстка не фiксаваную. Фiгуры лятаюць у паветры i такiм чынам 

выказваюць большы сэнс, чым фатаграфiчны здымак. Гэта 

адлюстраванне стану свядомасцi, зачараванай феноменам малой 

разiмы. Гэта фiгуратыунасць у каардынатах няжорсткай тапалагiч-

най дэтэрмiнацыi. У гэтым стылi адкрываецца магчымасць бачыць 

настальгiчныя перажываннi чалавека. М. Шагал пакiнуў Вiцебск i 

накiраваўся ў далекае падарожжа, якое закончылася ў Парыжы. 

Атрымаўшы перамогу К. Малевiч таксама пакiнуў Вiцебск. 

Мадэрнiзм cуседнiчаў у беларускiм мастацтве з моцна ўкара-

ненай школай жывапicу. Гэтая школа працягвала тадыцыi класiч-

нага выяўленчага мастацтва. У лiку мастакоў былi В. Бялынiцкi-

Бiруля, М. Станюта, Е. Мiнiн, З. Астаповiч-Бачарова. Яны 

адлюстроўвалi родныя iм пейзажы гарадоў i наваколiцы. Пейзаж 

дапоўнiўся жанрам партрэту. Выдатным пейзажыстам быў  

С. Жукоўскi (1875-1944), якi вымушаны быў уступiць рэвалю-

цыйнаму рускаму авангарду i выехаць у Польшчу. Трагiчны лес 

напаткау Р. Семашкевiча (1900-1937). Ен быу рэпрэсiраваны. У 

стылicтыцы гарадскога пейзажу працаваў М. Аксельрод. 

Славутыя традыцыi беларускай мастацкай эстэтыкi прадоўжылi 

сусветна вядомыя М. Бахцiн i Л. Выгацкi. М. Бахцiн працаваў у 

Вiцебску выкладчыкам. Ен пераехау ў горад з Невеля, дзе пры яго 

ўдзеле ўзнiкла iнтэлектуальная суполка, якая абапiралася на фiла-

софскiя ўплывы твораў нямецкiх неаканцiянцаў, М. Бубера. Ключа-

вым стала паняцце дыялогу. Яно давала перспектыву захавання ста-

тусу мастацтва ў грамадскай свядомасцi. М. Бахцiн звярнуўся да 

тэматыкi карнавалу, форм народнай сярэднявечнай, рэнесанснай 

культуры. Ен упэунiуся, што мастацтва з яўляецца сродкам дыялогу 
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людзей у абставiнах не падуладных сiстэме каардынат. Есць 

перыядызацыя, а есць формы камунiкацыi, якiя захоуваюць свой 

анталагiчны статус у любой сiстэме каардынат. Гэта народны гумар, 

народны тэатр, гэта бытавая ментальнасць, якая складаецца з учын-

кау i iх адлюстраванняў. Канцэпт учынку стаў адным з ключавых у 

творах М. Бахцiна. 

Л. Выгацкi пад уплывам культуры сярэбранага веку засяродзiў 

сваю увагу на псiхалогii мастацкай творчасцi. Ен нарадзiўся ў 

Воршы, з бацькамi пераехаў у Гомель i захапiуся псiхалогiяй. Ен 

атрымаў юрыдычную адукацыю ў Маскве. Вярнуўся ў Гомель. Зай-

маўся педагагiчнай дзейнасцю ў мясцовым тэхнiкуме. Тут ен 

адкрыу псiхалагiчны кабiнет. Ен праводзiу эмпiрычныя 

даследаваннi ў выпускных класах горада. Вывучаўся аспект 

настрою навучэнцаў. Гэта была заяўка на вывучэнне псiхалогii 

развiцця асобы ва ўмовах узроставых крызicаў. Вынiкi даследаван-

няў былi прадстаўлены на навуковай канферэнцыi ў Маскве. Па 

вынiках выступу атрымаў прапанову пераехаць у Маскву ў iнстытут 

псiхалогii. Узмацненне культурнай дамiнанты ў яго даследаваннях 

выразiлася ва ўвазе да ролi дыялогу. Вучоным напiсаны працы па 

адметнасцям культурнай кампаненты ў структуры псiхiкi. Гэтыя 

вынiкi далi падставу для разгляду паняцця доўгатэрмiновай 

стратэгii сацыялiзацыi творчай асобы ў кантэксце канкрэтнага куль-

турнага заказу. Была актуалiзавана тэматыка даследаванняў у галiне 

крэатыўнай псiхалогii мастацкай дзейнасцi. 

Л. Выгацкi распрацаваў культурна-гiстарычную тэорыю свядо-

масцi чалавека. На выснове гэтай тэорыi ен ажыццявiў канверген-

цыю псiхалогii, сацыялогii, эстэтыкi. У творы «Псiхалогiя мастац-

тва» ен падрабязна разгледзеў феномен эстэтыкi. Твор уключае 

крытыку спекулятыунай эстэтыкi, абмяжоўваючай мастацтва ме-

ханiзмамi рацыянальнай рэфлексii. Пад крытыку трапiў эстэтычны 

фармалiзм, якi патрабуе аддаваць перавагу канструкцыям i шабло-

нам. Прадметам крытыкi стаў псiхааналiз, паколькi ен абмяжоўва-

ецца iнстынктамi i не ўлiчвае сацыяльна-культурных фактараў ма-

стацкай дзейнасцi. Творчасць зводзiцца да ўмення рэалiзаваць тэмы 

сугучныя сэксуальнасцi, дарэфлексiўным пачуццям. 

Падрабязна даследавана эстэтычная рэакцыя ў кантэксце дыяло-

гу творцы i гледача. Сцвярджаецца тэза, што ацэнка мастацтва за-

лежыць ад псiхалагiчнага разумення з якiм мы падыходзiм да яго. 

Мастацтва бярэ матэрыял з жыцця i дае гледачу, што ў матэрыяле 
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не ўтрымлiваецца. Гэта творчы акт мастака. Вось чаму ўспрыняцце 

мастацтва патрабуе творчасцi каб разабрацца ў структуры твора, 

пераадолець пачуцце, знайсцi яго катарсiс. Гэта не азначае адыход 

ад эмацыянальнай кампаненты. Гэта азначае тое, што яна пагружа-

ецца ў кантэкст дадзенай гiстрачнай эпохi i з высновы герменэутыкi 

дае паунату значнасцi кантакту з мастацкiм творам. Эстэтычныя 

пачуццi з яўляюцца сацыяльна-абумоўленымi пачуццямi. 

У кантэксце нацыянальнай iдэнтычнасцi развiвалася эстэтыка 

другога беларускага адраджэння. Яна была арыентавана на на-

цыянальны тэатр, музыку, выяўленчае мастацтва. Частка выпуск-

нiкоў малявальных школаў Мiнска i Вiльнi прысвяцiла сябе ста-

наўленню новабеларускай культуры. Акцэнт быу зроблены на 

рэалiзм народнага мастацтва, сялянскай культуры. Гэта дазволiла 

нацыянальнай эстэтыцы прайсцi адаптацыю ва умовах СССР да ка-

нонаў сацыялicтычнага рэалiзму. Ратавала дамiнуючая тэма быту 

народа, яго змагання за лепшае жыцце, адлюстраванне поспехаў у 

камунiстычным будаўнiцтве. 

Фармiравалiся нацыянальныя школы опернага, камернага, ба-

летнага мастацтва, апярэтты, джаза. У 1920 годзе на выснове «Пер-

шага таварыства драмы i камедыi» (кiраўнiк Ф. Ждановiч) адкрыты 

Беларускi дзяржаўны тэатр. У iм працавала С. Станюта. З 1926 года 

да назвы тэатра прыставiлi лiчбу 1, паколькi акадэмiчныя тэатры 

былi адкрыты ў Вiцебску i ў Гомелi. У 1930 годзе вядомы салiст 

Марыiнскага тэатру А. Банючыч адкрыў у Мiнску дзяржаўную сту-

дыю оперы i балета. У яе перайшлi з Беларускага дзяржаўнага 

тэатру 1 салiсты оперы, харавыя i балетныя труппы, сiмфанiчны 

аркестр. Архiтэктар I. Лангбард прапанаваў праект будынку для 

тэатра оперы i балету ў Мiнску. У 1933 годзе операй «Кармэн» быў 

адкрыты Дзяржауны тэатр оперы i балету. Галоўную партыю выка-

нала Л. Александроўская. Фармiравалася iнфраструктура кiназды-

мачнай дзейнасцi, фотастудый. Атрымаў развiцце ландшафтны ды-

зайн. Прадметам творчасцi сталi гарадскiя паркi, батанiчны сад, уз-

бярэжжа ракi Свiслачы. У спецыяльна пабудаваным будынку функ-

цыянавала нацыянальная бiблiятэка. Архiтэктурнай адметнасцю 

Мiнска стаў будынак Дома ўраду. 

Частка скульптараў i мастакоў вандравала ва ўмовах цывiлiза-

цыйнага i iдэялагiчнага разлому, якi праходзiу па тэрыторыi Бела-

русi, сярод iх Я. Драздовiч (1888-1954). Ен нарадзiўся ў цяперашнiм 

Мiерскiм раене. Мастацкую адукацыю атрымаў у Вiльнi, у маля-
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вальнай школе I. Трутнева ў 1906-1910 гг. Радзiму не змог пакiнуць. 

Валодау талентам жывапicца, графiка, скульптара, пiсьменнiка, 

фалькларыста, даследчыка. На спалучэннi стылiстыкi жывапicу, 

фiласофii i навуковай фантастыкi рэалiзавау арыгiнальную 

канцэпцыю касмiзму. 

Займаўся кнiжнай графiкай, у якой ажыццявiў канвергенцыю 

стылiстыкi беларускага фальклору са стылiстыкай мадэрну. Афарм-

ляў выданнi К. Буйло, А. Грыневiча, уласную аповесць «Гарадоль-

ская пушча». Стварыў графiчную серыю замкавай архiтэктуры, бе-

ларускай прыроды, местачковай культуры. Як скульптар стварыў 

вобраз Ф. Скарыны, кампазiю «Плач Гарыславы». 

Цярпеў ад матэрыяльных цяжкасцяў. Гэтая абставiна адкрыла 

яшчэ адзiн талент творцы. Ен пiсаў кауры. Пастаянны пошук заказ-

чыкау зрабiў яго мастаком-вандраунiком i этнолагам. Ен запiсваў 

народныя песнi, збiраў i апрацоўваў для слоўнiкаў лексiку народнай 

мовы. Замалеўваў прадметы сялянскага быту, прывычкi, жытло, 

прадметы працы. За серыю малюнкаў ен атрымаў прэмiю акадэмii 

навук СССР. На адной з беларускiх дарог у 1954 годзе ен фактычна 

i памер. 

Крынiцай творчага зместу для Я. Драздовiча сталi сны. Яны мелi 

футуралагiчную накiраванасць. Адзiн накiрунак тычыўся касмiчнай 

тэматыкi. У вынiку акрамя мастацкiх палотнаў пра жыхароў Вене-

ры, Марса, Сатурна, iм былi напiсаны кнiгi па астраномii, уключаю-

чы працы «Тэорыя руху ў касмалагiчным значэннi», «Гармонiя пла-

нетаў Сонечнай сiстэмы». Ен зрабiу малюнак шматступеньчатай 

касмiчнай ракеты са спадзяваннем на касмiчныя падарожжжы i кан-

такт з iншапланецянамi. На палотнах ен стварыў вiзуальныя вобра-

зы жыхароў Марса, Месяца, Сатурна. 

Другi накiрунак зместаў тычыўся зямной будучынi чалавецтва. 

Змест сноў адлюстраваўся на палотнах «Дух цеменi», «Дух зла». 

Гэтыя зместы актуалiзавалiся напярэдаднi i ў час Вялiкай Айчыннай 

вайны. Пошукi мастакоў, iх творчасць сталi прадметам даследаван-

няу М. Шчакацiхiна (1896-1940). Адукацыю ен атрымаў у 

Маскоўскiм унiверсiтэце ў 1914-1918 гадах. З 1922 года працаваў у 

БДУ. Адзiн з заснавальнiкау беларускага мастацтвазнаўства. Дасле-

давау гicторыю беларускага мастацтва ад самога яго пачатку. Вы-

вучау фрэскi, iканапic, манументальнае дойлiдства XI-XVII ста-

годдзяў, гравюры выданняў Ф. Скарыны. Увеў канцэпты «беларус-

кае барокка», беларускае адраджэнне. Распрацаваў канцэпцыю 
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гiсторыi беларускага мастацтва. Даследаваў творчасць беларускага 

мастака XVII стагоддзя Р. Мядзвецкага. У 1928 годзе быў надрука-

ваны першы том «Нарысаў з гiсторыi беларускага мастацтва». Быў 

рэпрэсiраваны. Памер у ГУЛАГу. 

Ю. Дрэйзiн (1879-1942) стаяу ў вытокау даследавання беларус-

кай музычнай культуры i эстэтыкi. Адзiн з першых твораў назы-

ваўся «Музыка i рэвалюцыя». Актыўна перакладаў на беларускую 

мову тэксты звязаныя з музыкай. Усяго зрабiў больш за 820 перак-

ладаў, у тым лiку антычных аўтараў. Стаў аўтарам слоўнiка «Му-

зычныя тэрмiны». Адукацыю атрымаў у Вiленскай духоўнай 

гiмназii, Юр’еўскiм i Маскоўскiм унiверсiтэтах. Выкладаў у наву-

чальных установах Магiлева. Заснаваў у горадзе ў 1919 годзе 

першы сiмфанiчны аркестар. Ен быў у складзе аркестру, выконваў 

першую партыю скрыпкi. Пасля выкладау гiсторыю i тэорыю 

музыкi ў навучальных установах Мiнска. Быў сябрам Беларускага 

таварыства пiсьменнiкаў i кампазiтараў. Пагроза рэпрэсiяў вымусiла 

Ю. Дрэйзiна пакiнуць Беларусь у 1935 годзе. 

Прыкладны дыскурс эстэтыкi дапоунiў дыскурс фiласофска-

аналiтычнай эстэтыкi. Былi выдадзены працы С. Вальфсона, а так-

сама праца Я. Барычэўскага «Аб прыродзе эстэтычнага разважан-

ня». Выснову тэарэтычных даследаванняу сфармiравала тэорыя 

эстэтыкi, распрацаваная I. Кантам. На думку Я. Барычэускага пер-

шаснай высновай эстэтычнага меркавання з’яўляецца пачуцце аса-

лоды. Катэгарыяльныя структуры эстэтыкi неабходны ў выяўленчай 

i лiтаратурнай творчасцi. С. Вальфсон нягледзячы на прыхiльнасць 

афiцыйнай фiласофii марксiзму ў эстэтыцы сумяшчаў пралеткуль-

таускую iдэялогiю з аналiзам творчасцi беларускiх творцаў. 

Аднак перыяд рэпрэсiяў ускладнiў карыстанне фiласофска 

аналiтычным дыскурсам эстэтыкi, паколькi тэма беларусiзацыi пе-

ратварылася ў падставў для абвiнавачванняў. Тым не менш эстэты-

ка мастацкай культуры Беларусi развiвалася на прыкладным узро-

унi. Гэта былi сферы опернага i балетнага мастацтва, музыкi. Аб 

тым як фармiравалicя школы ў галiне музычнай культуры распавя-

дае ў творах А. Ладыгiна. Яна ўнесла значны ўклад у захаванне 

дыялогу фiласофii i прыкладной эстэтыкi мастацкай дзейнасцi. 

Падзеi Вялiкай Айчыннай вайны звязалi эстэтыку выяўленчага 

мастацтва Беларусi з практыкамi экзыстэнцыяльнага асэнсавання 

магчымасцей чалавека на мяжы жыцця i смерцi. Паказальнай стала 

творчасць М. Савiцкага (1922-2010), трапiўшага ў палон i пра-
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вѐўшага не адзiн год у канцэнтрацыйных лагерах смерцi, ара-

ганiзаваных нацыстамi. Адлюстравалi беларускiя мастакi партызан-

скую тэму, паўсядзеннае жыцце ва ўмовах барацьбы з ворагам. 

Скульптары пасля заканчэння Вялiкай Айчыннай вайны стварылi 

панараму гiстарычнай памяцi савецкiм салдатам, партызанам, 

падпольшчыкам, спаленым вескам, загiнуушым у канцэнтрацыйных 

лагерах смерцi, створаных нацыстамi на тэрыторыi Беларусi. 

Узведзены комплесы памяцi ў Хатынi, Брэсцкай крэпасцi, у Мiнску 

(помнiк Перамогi, Курган Славы). 

Аднаўленне беларускiх гарадоў пасля Вялiкай Айчыннай вайны 

зрабiла актуальнай працу архiтэктарау. Яны павiнны былi знайсцi 

мяжу памiж новай забудовай i рэканструкцыяй створаных беларус-

кiм народам аб ектау культуры. Адыгрывау фактар атэiзму, класавы 

фактар непрыняцця некаторых помнiкаў як напамiнку аб багатых 

саслоуях, прыгнятаушых беларускi народ. Тым не менш даследа-

ванне гiсторыi беларускай архiтэктуры стала прадметам пошукаў i 

публiкацый навукоўцаў з сям’i Чантурыяў. На пачатку XXI ста-

годдзя выдадзены шматтомны твор «Архiтэктура Беларусi». 

Амаль поунасцю знiшчаная нямецкiмi акупантамi iнфраструкту-

ра беларускiх гарадоў абумовiла аднаўленне на базе Беларускага 

полiтэхнiчнага iнстытуту цэлай сiстэмы навуковых школаў, звяза-

ных з архiтэктурай, будаунiцтвам, прамысловасцю, транспартам, 

прыборабудаваннем, энергетыкай, металургiяй. Пасля iх дапоўнiлi 

накiрункi горнай хiмii, кiбернэтыкi. У тэхналагiчным iнстытуце 

вызначылася спецыялiзацыя лясной гаспадаркi, тыпаграфскай спра-

вы, тэхнiчнай хiмii. У сельскагаспадарчых навучальных установах 

акцэнт быу зроблены на сельскагаспадарчае машынабудаванне i 

тэхналогii вырошчвання i селекцыi прадукцыi раслiнаводства i жы-

велаводства. Адным з накiрункаў дзейнасцi стала тэхнiчнае за-

бяспечанне сувязi, сiстэмы гандлю. 

У стылicтыцы пасляваеннага неакласiцызму былi рэалiзаваны 

праекты забудовы цэнтрау буйных беларускiх гарадоў. У рэалiзацыi 

гэтых праектаў удзельнiчалi Я. Аграновiч-Панамарова, В. Аладаў, 

Р. Патаеу, А. Сычова. Пераход у будаунiцтве на жалезабетонныя 

канструкцыi абумовiў даследаваннi па будаўнiчай механiцы, 

матэматычным разлiкам будаўнiчых канструкцый, матэрыялам. У 

гэтых даследаваннях прынялi ўдзел П. Аляўдзiн, I. Ахвердаў,  

М. Балыкiн, М. Блешчык, Ю. Багамолаў, А. Барысевiч, С. Басакоў, 

У. Варанько, I. Голубеў, П. Дзячак, Дз. Згiроўскi, Я. Кавалеў, I. Ле-
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ановiч, В. Лысаў, Г. Ляхевiч, Ю. Мартынаў, М. Нiкiценка,  

Э. Аучыннiкаў, Г. Пастушкоў, Ц. Пецольд, Дз. Сабалеўскi, В. Тара-

саў. 

На фiласофска-аналiтычным узроўнi даследаванняў важную ро-

лю адыгралi працы Э. Дарашэвiча i В. Конана. У iх разгледжана 

гicторыя эстэтычнай думкi Беларусi. А. Майхровiч у спецыяльнай 

працы разгледзеў эстэтычныя погляды Я. Коласа. 

Абагульнены падыход да мастацтва ў катэгорыях фiласофii 

дазволiў М. Крукоўскаму (1923-2013) пiсаць творы пад назвай 

«Логiка прыгажосцi», «Галоўныя эстэтычныя катэгорыi. Вопыт 

сiстэматызацыi», «Кiбернэтыка i законы прыгажосцi». У iх разгле-

джаны цераз канцэпты колеру, гуку, рытму, прапарцыянальнасцi, 

сiмметрыi, прыгажосцi эстэтычныя якасцi чалавека i рэчаiснасцi. 

Разгледжана сувязь памiж эстэтычнымi катэгорыямi i стылямi. Спа-

лучэнне логiкi i эстэтыкi дазволiла правесцi катэгарыяльны аналiз 

эстэтычнай дзейнасцi.Тэарэтычныя даследаваннi дапоўнiлi працы 

В. Салеева пад назвай «Мастацтва i яго ацэнка», «Сучасная эстэты-

ка Беларусi», а таксама праца А. Майхровiча «Аб эстэтычным асва-

еннi рэчаiснасцi». 

У другой палове ХХ стагоддзя было прынята рашэнне аб адра-

джэннi народных мастацкiх раместваў i вывучэннi ў школах трады-

цыйных тэхнiк апрацрукi матэрыялаў. У вынiку ў Вiцебскiм 

дзяржауным унiверсiтэце (педагагiчным iнстытуце) у 1965 годзе 

кафедра «Асновы вытворчасцi» была перайначана ў кафедру 

«Праца i дэкаратыўнае мастацтва». З 2010 года на яе выснове ство-

раны кафедры дызайна i дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва i 

тэхнiчнай графiкi. 

У Мiнску падрыхтоўка мастакоў вялася ў мастацкiм вучылiшчы i 

Беларускiм дзяржаўным тэатральна-мастацкiм iнстытуце. У ста-

наўленнi школы дызайну важную ролю адыграў мастак Г. Вашчан-

ка (1928-2014) якi ў 1961 годзе набраў студэнтаў на спецыяльнасць 

«манументальна-дэкаратыўнае мастацтва» i заснаваў кафедру ма-

нументальна-дэкаратыўнага мастацтва. 36 гадоў мастак выкладаў у 

навучальнай установе. Ен запрасiу на кафедру свайго калегу маста-

ка А. Кiшчанку (1933-1997), валодаушага мастацтвам мазаiкi, 

керамiкi, габелену, стварыушага самы вялiкi па плошчы габелен пад 

назвай «Габелен стагоддзя». 

Прыкладная эстэтыка абаснавалася ў ХХ стагоддзi ў навучаль-

ных установах Беларусi, звязаных з падрыхтоўкай архiтэктараў, ды-
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зайнераў, спецыялicтаў для ўстаноу культуры. Адным з цэнтраў 

прыкладной эстэтыкi стаў Беларускi полiтэхнiчны iнстытут, дзе 

вядзецца падрыхтоўка архiтэктараў i дызайнераў. У лiку 

выпускнiкоў I. Марозаў, таленавiты архiтэктар, скульптар, тэарэтык 

эстэтыкi i культуралогii. У лiку яго прац «Архiтэктурная герме-

нэўтыка» (2000), «Асновы культуралогii. Архетыпы культуры» 

(2001), «Герменэўтыка дойлiдства» (2009). 

Дэкаратыуна–прыкладны аспект нацыянальнага дызайну Бела-

русi даследуецца, рэканструiруецца, развiваецца цераз дзейнасць 

цэнтра даследаванняў беларускай культуры i мовы НАН Беларусi, 

унiверсiтэта культуры, акадэмii мастацтваў, кафедры этналогii БДУ. 

Попыт на вынiкi гэтых даследаванняу расце ва ўмовах рынкавай 

эканомiкi, якая спрыяе аграрнаму, гiсторыка-культурнаму, 

этнаграфiчнаму турызму. Сувязi эстэтыкi з фальклорам разгледжа-

ны В. Конанам у працы «Ля вытокаў самапазнання». В. Салеевым у 

творы «Нацыянальная самасвядомасць i мастацкая культура». 

Створаная ў беларускiм дзяржаўным тэатральна-мастацкiм iн-

стытуце аснова для станаўлення школы дызайну дзякуючы I. Ге-

расiменку, I. Селязневу, А. Чарнышову была прадстаўлена ў шэрагу 

манаграфiчных даследаванняў па тэматыцы дызайну. У БДУ кафед-

ра дызайну адкрыта ў 2004 годзе. У Беларускай дзяржаўнай акадэмii 

мастацтваў прадстаулены факультэт дызайну i дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва. У БНТУ функцыянуе кафедра прамыслова-

га дызайну i дызайну ўпакоўкi. Вядзецца набор студэнтаў па спе-

цыяльнасцi дызайн калесных i гусенiчных машынаў.  

Расце роля камп ютарнага дызайну на факультэце iнфарматыкi i 

робататэхнiчных сiстэмаў БНТУ. Вядзецца падрыхтоўка 

мэнэджэраў па накiрунку кiравання дызайн-праектамi. Падрых-

тоўку дызайнераў па ландшафту ажыццяўляе архiтэктурны факуль-

тэт. Вынiкам рэфлексii па тэме дызайну стала праца выкладчыкаў 

кафедры фiласофскiх вучэнняў БНТУ пад назвай «Фiласофiя ды-

зайну» (2016). Паралельна з тэндэнцыяй канвергенцыi дыскурсу 

сучаснай беларускай iнжынерыi з дыскурсам эстэтыкi выяўленчага i 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва назiраецца канвергенцыя фiла-

софска-аналiтычнай эстэтыкi з культуралогiяй i педагаiчнай дзей-

насцю ў галiне эстэтычнага выхавання. Гэта бачна на прыкладзе 

твора В. Мартынава «Фiласофiя прыгажосцi» (1999), а таксама ма-

награфii В. Салеева i О. Iвашкевiч «Эстэтычнае ўспрыняцце i 

дзiцячая фантазiя» (1999). 
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Ва ўмовах рынкавай эканомiкi ўзнiк попыт на цэнтры эстэтыкi i 

дызайн-студыi з улiкам узроставых асаблiвасцей насельнiцтва. Ды-

зайн стаў элементам медыцынскiх паслуг (касметычная хiрургiя, 

стаматалогiя). Ен прысутнiчае ў сектары бытавых паслуг i вытвор-

часцi бытавой тэхнiкi. Адметным стаў накiрунак дызайну паслуг 

цырульняў (салонаў прыгажосцi). Будаўнiцтва стварыла попыт на 

iнтэр’ерны дызайн. Адбылася канвергенцыя дызайну i iндустрыi 

моды. Яны маюць непасрэдны працяг у прадуктах легкай прамыс-

ловасцi. Лен стаў зыходным матэрыялам цераз якi атрымалi кан-

структыунае развiцце элементы беларускага арнаменту, касцюма, 

вышыукi, выцiнанкi. 

Беларускiмi распрацоушчыкамi праблематыкi дызайну вы-

працавана метадалагiчная выснова сiстэмнага разгляду творчай 

дзейнасцi. У 1974 годзе А. Чарнышоў прадставiў гэтую метадалогiю 

ў Мiнску на навукова-практычнай канферэнцыi па дызайну i маста-

цка-канструктарскай адукацыi. Даклад называуся «Метадалагiчныя 

прынцыпы пабудовы агульнай тэорыi дызайн-дзейнасцi (фiласофскi 

аспект). За выснову быў узяты прынцып узаемадзеяння i прапа-

навана ўнiверсальная фармальна-графiчная мадэль працэсу ўзае-

мадзеяння. Працягам стала дысертацыя пад назвай «Канцэпцыя ўза-

емадзеяння i метадалагiчныя праблемы дызайну». Пад увагу брала-

ся тэндэнцыя аптымiзацыi адносiн памiж карыстальнiкамi i вытвор-

цамi. Рынак патрабуе дызайн-канцэпцый, iнавацыйных мастацка-

праектных iдэй, стратэгiй форматварэння, канцэптуальных мадэляў 

перспектыўных формаў задавальнення карыстальнiцкага попыту 

розных групау насельнiцтва, асартыментных iдэялогiй таваравы-

творцаў, канкрэтных праектных iдэй форматварэння прадметна-

прасторавага асяроддзя жыццядзейнасцi сучасных людзей. 

Дызайн-дзейнасць дэманструе канструктарскую выснову. Яна 

арыентавана на фармiраванне, развiцце, актуалiзацыю сацыяльна-

вартасных якасцяў чалавека ва ўмовах яго ўзаемадзеяння з 

матэрыяльнымi дызайн-прадуктамi ciстэмнай араганiзацыi. Праект-

ны метад заснаваны на адзiнстве прынцыпаў навуковай, тэхнiчнай, 

мастацкай творчасцi. Фактычна гаворка iдзе аб мастацкiх кампанен-

тах сучаснай iнжынернай дзейнасцi. Самастойнасць гэтых кампа-

нентаў была асэнсавана ў 1845 годзе Г. Коулам. З таго моманту 

спатрэбiўся час каб дызайн стаў разглядацца як сучасная мадыфiка-

цыя iнжынернай дзейнасцi. У сiстэме сацыяльных катэгорый гра-

мадства гэтая мадыфiкацыя абазначаецца як крэатыуная iндустрыя. 
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Пры такiм падыходзе дызайн разглядаецца як спецыфiчная праект-

на-даследчая, мастацка-кампазiцыйная дзейнасць. Канцэптуальны 

дызайн дазволiў цераз сicтэму адукацыi рыхтаваць спецыялiстаў 

для беларускай эканомiкi. На думку I. Герасiменкi гэта мэтазгодна 

ва ўмовах глабалiзацыi, калi ўзнiкла рызыка страты эканамiчнай 

iдэнтычнасцi тавараў i вытворцаў. Патрэбна канцэпцыя дызайну з 

нацыянальнымi адметнасцямi. А. Чарнышоў лiчыць, што постмад-

эрнiзм стварыў феномен эклектычнай архiтэктуры. Мы можам даб-

авiць, што ва ўмовах пераходнасцi дзейнiчаюць не толькi механiзмы 

дэканструкцыi, але i канвергенцыi архiтэктурных мастацкiх стыляў. 

У мэтах падрыхтоўкi дызайнераў вышэйшай квалiфiкацыi ў 2000 

годзе быў адкрыты Савет па абароне кандыдатскiх дысертацый пры 

Беларускай дзяржаўнай акадэмii мастацтваў па спецыяльнасцi 

тэхнiчная эстэтыка i дызайн. У сiстэму адукацыi Беларусi прыйшлi 

архiтэктары, дызайнеры з практычным вопытам iнжынернай i 

кiраўнiчай дзейнасцi. Адзiн з iх А. Сардараў. Ен спалучае iнтарэс да 

народнай беларускай культуры, яе архiтэктурных традыцый з пра-

ектнай дзейнасцю. Ен займаецца аб емнай архiтэктурай, у якой 

дамiнуе гарадская тэматыка. Па яго праектам мадэрнiзаваны буль-

вар па вулiцы Ленiна ў Мiнску, падземныя пераходы на праспектах 

Пераможцаў i Незалежнасцi, iнтэр’еры будынкаў мiнiстэрстваў 

транспарту, замежных спраў, прыдарожная iнфраструктура. Як ды-

зайнер ен працуе са светам, сiмволiкай, праекцiруе знакi дарожнай 

iнфраструктуры з элементамi турыстычнай i гiсторыка-культурнай 

сiмволiкi. Гэта знакi «Пачатак дарог Беларусi», «Нулявы кiламетр». 

З вопытам практычнай дзейнасцi ў сiстэму адукацыi вярнуўся  

I. Марозаў. 

Увага да горада трансфармiравала скульптуру. Яна адыйшла ад 

манументалiзму i стала прысутнiчаць у малых формах, 

дапаўняючых сцэнкi гарадскога жыцця элементамi iншых гiстарыч-

ных эпох у вобразах фатографа, цырульнiка, паэта, пiсьменнiка, 

кампазiтара, дзяучынкi з парасонам, гарадавога, гандлеўкi, карэты, 

птушак, шыльдаў, тумбаў аб’яу. З явай стаў вулiчны авангард у 

жанры графiцi. Спачатку з iм змагалiся як з практыкай парушаючай 

вонкавы выгляд гарадоў. Прычынай з яўляюцца падросткi, якiя ма-

лююць на будынках не мастацкiя завершаныя кампазiцыi, а адлюст-

роуваюць пераходны ўзрост. Таму такiм прадстаунiкам вулiчнага 

мастацтва як В. Чарнабрысаў складана ажыццяўляць творчыя заду-

мы з пазiцыi «Прыгажосць уратуе свет». 
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У свой час маладыя мастакi сабралiся ў суполку «Арцель». У 

манiфесце паставiлi задачу эстэтызацыi асяроддзя пражывання 

сваiмi рукамi. Насустрач пайшлi домакiраваннi. Дазволiлi распiсаць 

домакiраванне на вулiцы Кедышкi. На праспекце Незалежнасцi 145 

распiсалi жылы дом. Пасля былi пад’езды у Мiнску i Гомелi, 

школьныя сталовыя. Эскiзы ўзгаднялicя з жыльцамi i ўладамi. Але 

мастак не можа быць бясконцым альтруicтам. У Беларусi няма ма-

стацкага рынку пакупнiкоў. Арт-рынак толькi фармiруецца, што 

бачна па невялiкай колькасцi прыватных галерэяў, рэкламе. Бела-

рускi арт-рынак пакуль не стаў паўнацэнным удзельнiкам еўра-

пейскага рынку. Мастакi самi шукаюць шляхi да патэнцыяльных 

прыватных пакупнiкоў. Есць зрухi. Створаны iнтэрнэт-рэсурс пад 

назвай «Беларускi авангард». Ен утрымлiвае iнфармацыю пра ма-

стакоу i iх творы. Сярод аўтарау У. Акулаў, якi прадстаўляе пера-

емнасць з першым беларускiм авангардам цераз выкладчыкаў Вiце-

бскага педагагiчнага iнстытута, у якiм ен навучаўся. 

Такiм чынам, дыскурс выяўленчай i архiтэктурнай эстэтыкi Бе-

ларусi гiстарычна ўзаемадзейнiчау з тэалагiчным i лiтаратурным 

дыскурсамi. Пад уплывам працы прадстаўнiка постмадэрнiзму  

Ч. Джэнкса «The Language of Post-Modern Architecture» (1977) ар-

хiтэктурная эстэтыка стала дыялагавай, тэкставай, iнфармацыйнай, 

камунiкатыунай. Ей прадпiсана несцi розныя паведамленнi, якiя мо-

гуць прачытаць розныя карыстальнiкi. У логiку праектавання ўклю-

чаецца патэнцыяльны карыстальнiк з яго спецыяльнымi патрэбамi i 

каштоунасцямi. У гэтай сicтэме каштоўнасцей прысутнiчае эка-

логiя, узроставая псiхалогiя, сацыяльная праца, гiстрарызм. Ар-

хiтэктар арганiзоўвае сацыяльнае асяроддзе i камунiкацыю цераз 

гэтае асяроддзе. Паколькi патрэбы i каштоўнасцi ў карыстальнiкаў 

розныя то сучасная архiтэктура сумяшчае стылiстыку. Перавагу яна 

аддае не iдэялогii, а cтварэнню асяроддзя для камунiкацыi i кан-

структыўнага дыялогу карыстальнiкаў. Метадалогiя выпрацаваная 

прадстаунiкамi постмадэрнiзму аказалася прымальнай для новых 

тэндэнцый у архiтэктуры. Сам жа стыль аказаўся часовым з-за 

ўласных абмежаванняў, звязаных з дэканструкцыяй i iронiяй. Дэк-

анструкцыю i iронiю змянiлi сацыяльнасць, экалагiзм, дыгiталiза-

цыя архiтэктурнай дзейнасцi тэхналогiяу разумнага дому, арганiч-

нага жытла i асяроддзя. На гэтыя прыярытэты матывавана каму-

нальная гаспадарка гарадоў. 
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Працягваюцца даследаваннi на мяжы псiхалогii i эстэтыкi, пача-

тыя Л. Выгацкiм. Яны накiраваны на сацыялiзацыю асобы за кошт 

выкарыстання сродкаў мастацкага ўздзеяння. Куратарам гэтых 

даследаванняў з’яўляецца Л. Рожына. Ей распрацавана метадычнае 

забяспячэнне педагагiчнай дзейнасцi на музычна-педагагiчным фа-

культэце Беларускага дзяржаунага педагагiчнага ўнiверсiтэту – 

«Музыкальное искусство. Практическая психология». Выкарысто-

ўваюцца канцэпты мастацкай перцэпцыi, мастацкай фасiлiтацыi, 

мастацкай камунiкацыi. 

Мастацкая перцэпцыя разглядаецца як працэс успрыняцця, 

разумення, ацэньвання чалавека, як галоўнага аб екта пазнання ў 

мастацтве i мастацкай камунiкацыi. Даследуецца як яна ўплывае на 

сэнсарна-перцэптыўнае, iнтэлектуальнае, вербальнае, iмажытыўнае 

развiцце асобы. Мастацкая фасiлiтацыя садзейнiчае фармiраванню 

эстэтычнай мастацкай культуры асобы, яе кагнiтыўных стыляў, 

рахункаў кадзiравання iнфармацыi. Мастацкая камунiкацыя 

выпрацоувае ў асобы культуру iнтэрпрэтацыi тэксту з улiкам 

фактараў ментальнасцi, iдэнтычнасцi. Выхаваўчы эффект 

дасягаецца дзякуючы канвергенцыi дыскурсу мастацкага тэксту з 

дыскурсам навуковага даследавання. Навуковы стыль стварае 

дадатковыя магчымасцi камунiкацыi i, адпаведна, дадатковыя 

рэсурсы сацыялiзацыi асобы за кошт актывiзацыi фактараў 

самастойнай рэфлексii. Пры навучаннi студэнтаў выкарыстоуваецца 

практыка псiхалагiчнага аналiзу мастацкiх i дакументальных 

тэкстаў. Гэта лiтаратурныя тэксты i тэксты выяўленчага мастацтва ў 

форме жывапiсу. 

 

2.2. Фiласофiя i беларуская лiтаратура 

Пачаткi айчыннага лiтаратурнага дыскурсу даследчыкi гiсторыi 

беларускай лiтаратуры бачаць у творчасцi К. Тураўскага, а таксама 

эпiчных творах, напiсаных на царкоўнаславянскай мове. Паколькi 

мы ўжо разгледзелi творчасць К. Смалятыча, К. Тураўскага, Е. По-

лацкай на выснове тэалагiчнага дыскурсу грэка-вiзантыйскай 

стылiстыкi, то можам толькi адзначыць што лiтаратурныя сродкi 

пад час фiласофскай рэфлексii выкарыстоўвалiся ў мэтах надання 

тэкстам большай тлумачальнай яснасцi. Прыводзiлiся прыклады ў 

форме павучанняў, характэрных для стылiстыкi Бiблii Новага Запа-

вету, дзе разглядаўся сацыяльны вобраз жыцця веруючага, а такса-

ма асоба Хрыста. 
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Эпоха Адраджэння i Рэфармацыi выпрацавала беларусамоўную 

лiтаратурную стылiстыку выданняў Бiблii дзякуючы Ф. Скарыне,  

С. Буднаму. У мэтах азнаямлення еўрапейцаў з Вялiкiм Княствам 

Лiтоўскiм, яго гiсторыяй, культурай, прыродай, фiласофiяй бела-

рускiмi аўтарамi быў выпрацаваны арыгiнальны жанр нова-

лацiнскай паэзii. Найбольш поўна iм скарыстау М. Гусоўскi ў паэме 

«Песня пра зубра». У паэтычнай форме паказаны адметнасцi са-

цыльнай i палiтычнай арганiзацыi грамадства, праблемы, звязаныя з 

войнамi, унутранымi канфлiктамi, iснуючым разрывам памiж гу-

манiзмам i паўсядзеннай культурай простага люду. Раскрыты 

асаблiвасцi арганiзацыi эканамiчнага жыцця. Падрабязна разгле-

джаны пытаннi ўзаемадзеяння ўлады i права. Сцвярджаецца прымат 

натуральнага права. На прыкладзе зубра апiсаны адметнасцi бела-

рускай прыроды. Я. Вiслiцкi прысвяцiў сваю паэтычную дзейнасць 

апiсанню грамадства ВКЛ на прыкладзе найбольш уплывовых маг-

нацкiх сем’яў, у першую чаргу Радзiвiлаў. 

К канцу XVII стагоддзя Контррэфармацыя на Беларусi завалода-

ла культурнай прасторай у форме барока, прадстаўляючага 

тэалагiчны дыскурс. Беларускi лiтаратурны тэкст канчаткова стаў 

полiмоўным з тэндэнцыяй умацавання ролi лацiнскай i польскай 

моў. Гэтыя адметнасцi сталi прадметам даследаванняў i адкрыццяў 

А. Мальдзiса. Навуковец даследавау адметнасцi лiтаратуры бела-

рускага барока. Рэлiгiйна-панегерычную паэзiю XVII стагоддзя 

прадставiлi С. Полацкi, А. Белабоцкi, З. Моршчын, А. Варакомскi, 

М. Кулiгоўскi, С. Шэмет, Д. Руднiцкi. Адметным накiрункам паэзii 

стала лiрыка. Яна звязана з музычнай творчасцю. Мела месца 

ананiмнасць паэтычнай творчасцi, што праявiлася на прыкладзе 

паэмы «Тарас на Парнасе». 

Асобны накiрунак лiтаратурнай дзейнасцi сфармiравала мемуа-

рыстыка. Гэтая лiтаратурная традыцыя iдзе ад жанру жыцiй i хадж-

энняў. Падарожнiкi i тыя хто пра iх пiсаў спалучалi асабiстыя ўра-

жаннi ад убачанага з прычынамi падарожжау i элементамi навуко-

вага дыскурсу. Суправаджалi тэксты замалеўкамi, апiсаннем пры-

роды i культуры. Значнае месца займала бiяграфiчная кампанента. 

Жанр мемуарау выкарыстоўваўся магнацкiмi сем’ямi, у тым лiку 

сям’ей Радзiвiлаў, а таксама шляхтай. Мемуарная лiтаратура барока 

Беларусi прадстаўлена творамi Б. Маскевiча, А. Длужыка-

Каменскага, Л. Сянiцкага, Я. Храпавiцкага, Я. Цадроўскага,  

С. Пiльштыновай. 
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Асвета прынесла на Беларусь iдэi Вальтэра, Русо, Мантэск’е. 

Французскi ўплыу быў настолькi моцны, што вызначыў стылiстыку 

клаciцызму, ракако. Рэч Паспалiтая бачыла ўФранцыi паратунак 

сваей дзяржаўнасцi. Але не ўсе грамадства падзялала гэтую думку. 

Пачалiся вострыя ўнутраныя канфлiкты памiж палiтычнымi 

плынямi. Прыхiльнiкi свецкай культуры паспелi вывесцi адукацыю 

з пад парадкавання каталiцкай царквы. Радыкальны праект Кансты-

туцыi справакаваў Прусiю, Расiю, Аўстра-Венгрыю на падзел Рэчы 

Паспалiтай. Т. Касцющка, меўшы вопыт ваеннай iнжынерыi, атры-

маны ў Паўночнай Амерыцы не змог супрацьстаяць расiйскаму 

войску. Багатыя магнацкiя роды Беларусi захавалi свае матэрыяль-

ныя магчымасцi i юрыдычны статус у межах працягваўшага дзей-

нiчаць на тэрыторыi Беларусi заканадаўства ВКЛ. 

Працягвала iснаваць мара аб аднаўленнi поўнай дзяржаўнай не-

залежнасцi ВКЛ. Надзеi звязвалiся з Напалеонам, якi пачаў ваенную 

кампанiю супраць Прусii, Аўстра-Венгрыi, Расiйскай iмперыi. У 

эстэтыцы пад уплывам гэтай палiтычнай мары вырасла роля 

класiцызму i рамантызму. Класiцызм выкарыстоўвауся ў архiтэкту-

ры палацава-паркавых комплексаў. Рамантызм стаў метадалогiяй 

настальгiчнай лiтаратуры па старых добрых часах беларускай 

шляхты, яе гераiчным мiнулым. А. Мiцкевiч задаволiў патрэбу ў 

гэтай iнтэнцыi. Ен напiсаў паэмы «Гражына», «Конрад Валенрод», 

«Свiцязянка», «Пан Тадэвуш». 

Эпоха рамантызму стварыла феномен польскамоўнага паэтыч-

нага дыскурсу на тэрыторыi Беларусi з вялiкай колькасцю бела-

русiзмаў. Фiласофiя iдэнтычнасцi А. Мiцкевiча, Я. Чачота,  

В. Дунiна-Марцiнкевiча заключалася ў сiнтэзе настальгiчнай ста-

рашляхецкай польскамоўнай сельскай традыцыi з беларускамоўным 

фальклорам, якi стаў прадметам глыбокiх даследаванняў. На высно-

ве гэтых даследаванняў сфармiравалася новае бачанне Беларусi. 

Яно заключалася ў прызнаннi феномену беларускай народнай куль-

туры. Аўтары сталi не толькi збiраць паэтычны фальклор, але i 

пiсаць вершы, п’есы на беларускай мове. 

К. Калiноўскi паклаў пачатак фармiраванню новабеларускай 

лiтаратурнай стылiстыкi журналiстыкi. Ен выдаваў на беларускай 

мове газету пад назвай «Мужыцкая праўда». Уздымалiся пытаннi 

сацыяльнага жыцця беларускага грамадства. Завершаную форму 

фiласофiя iдэнтычнасцi набыла ў лiтаратурнай творчасцi Ф. Ба-

гушэвiча, братоў Луцкевiчаў, М. Багдановiча, 
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А. Пашкевiч (Цеткi), Я. Купалы, Я. Коласа, М. Гарэцкага. 

Асаблiвая роля ў распрацоуцы фiласофii iдэнтычнасцi сродкамi 

лiтаратурнага дыскурсу належыць М. Багдановiчу. Ен рэалiзаваў 

сiстэмны падыход да палiтычных i грамадскiх традыцый беларуска-

га народа. Аб гэтым сведчаць цыклы вершаў «Старая Беларусь», 

«Старая спадчына». Змест адлюстраваны ў вершах «Летапiсец», 

«Перапiсчык», Слуцкiя ткачыхi», «Агата». Цэласнасць ахопу гiсто-

рыi выражана з дапамогай публiцыстыкi. Паэтам напiсаны артыку-

лы «Беларускае адраджэнне», «Беларусы», «За сто гадоў», «На бе-

ларускiя тэмы», «Аб гуманiзме i неабачлiвасцi», «Хто мы такiя». Не 

закончанымi засталiся працы пад назвай «З барацьбы Полаччыны з 

Кiеўшчынай», «Лiтоўская Пагоня». М. Багдановiч прасачыў этапы 

другога адраджэння беларускай культуры i яе iдэнтычнасцi на 

ўзроўнi iнтылiгенцыi. У першай палове XIX стагоддзя спаланiзава-

ная iнтылiгенцыя стала вяртацца да беларускай мовы. Гэта бачна па 

творчасцi Я. Баршчэўскага, А. Вярыгi-Дарэўскага, В. Дунiна-

Марцiнкевiча, А. Кiркора, У. Сыракомлi, Я. Чачота. Паўстанне 

1863-1864 гадоў дало штуршок беларусамоўнай выдавецкай дзей-

насцi К. Калiноўскага, паэтычнай творчасцi Ф. Багушэвiча. Выклю-

чную ролю ў станаўленнi Я. Купалы адыгралi 1895-1904 гады калi 

яго сям’я жыла недалека ад сям’i З. Чаховiча (1831-1907), актыўнага 

ўдзельнiка паўстання 1863-1864 гадоў. Ен атрымаў магчымасць 

азнаемiцца з гicторыяй паўстання. 

Пасля расiйскай рэвалюцыi 1905-1907 гадоў нацыянальная 

iдэнтычнасць беларусау iнстытуцыяналiзавалася не толькi ў формах 

лiтаратуры, але i палiтычнага руху за стварэнне нацыянальнай 

дзяржавы. Аналiз гiстарычных адметнасцей адраджэння нацыяна-

льнай iдэнтычнасцi беларусаў М. Багдановiч ажыццявiў на 

параўнаўчай выснове. Ен вывучау гiстарычны лес балгараў, сербаў, 

чэхаў, славенцаў, кашубаў, лужыцкiх сербаў. Ва ўмовах расiйскай 

рэвалюцыi 1917 года беларускiя пiсьменнiкi i паэты прынялi ак-

тыўны ўдзел у станаўленнi беларускай нацыянальнай дзяржаунасцi. 

Створаная пры iх актыўным удзеле Беларуская сацыялiстычная 

грамада стала ядром палiтычнага руху за стварэнне нацыянальнай 

дзяржаўнасцi. 

К моманту заключэння Рыжскай дамовы ў 1920 годзе памiж 

РСФСР i Польшчай нацыянальная дзяржаунасць Беларусi была 

прадстаўлена БССР. РСФСР гарантавала дзяржаўную самастой-
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насць толькi Ўсходняй часткi Беларусi. Заходняя тэрыторыя Бела-

русi да верасня 1939 года знаходзiлася ў складзе Польшчы. 

Ва ўмовах фактычнага знаходжання тэрыторыi Беларусi на 

цавiлiзацыйным разломе I. Абдзiраловiч (1896-1923) у фiласофска-

публiстычным эсэ «Адвечным шляхам: Дасьледзiны беларускага 

светапогляду» (1921) канстатаваў сiстэму каардынат беларусi памiж 

Захадам i Ўсходам. Нi адна з гэтых цывiлiзацый не ўтрымлiвае 

прыкладаў самаарганiзацыi, прывабных для Беларусi. Галоўныя 

недахопы гэтых сацыяльных сiстэмаў звязаны з кансерватыўнасцю 

iнстытуцыянальных формаў. Захад дэкларуе гуманiстычныя формы 

культуры, а на практыцы атрымлiваюцца формы прыгнечання, зня-

вагi да чалавека. Усход (вiзантызм) дэкларуе духоўнасць, а фактыч-

на практыкуе дагмат формы над зместам. Беларусi прыйдзецца на 

выснове метадалагii лiючайся формы селектыуна iнтэграваць у 

сваю культурную прастору сацыяльныя i палiтычныя практыкi, якiя 

будуць адпавядаць яе кантэксту. У гэтых умовах нацыяналicтычны 

месiянiзм можа ствараць перашкоды для iнтэграцыi Беларусi ў гла-

бальную прастору мiжкультурнага дыялогу. 

На тэрыторыi БССР адбылася канвергенцыя нацыянальнай куль-

туры другога адраджэння, мадэрнiзму рускага авангарду i пралет-

культаўскай iдэялогii. Пляцоўкай канвергенцыi новай беларускай 

лiтаратуры з пралеткультаўскай iдэялогiяй стаў Мiнск. А. Бабарэка 

(1899-1938) стаў адным з арганiзатараў лiтаратурных аб’яднанняў 

«Маладняк» (1923), а пасля «Узвышша» (1926). Ен прыняў каст-

рычнiцкую рэвалюцыю i быў блiзкi з iдэялогiяй пралеткульту, рас-

працаванай ураджэнцам Гродзенскай губернii А.А. Багданавым 

(Малiноўскiм). Сутнасць iдэялогii пралеткульту заключалася ў раз-

бурэннi старой культуры i стварэннi на яе месцы новай класавай 

культуры. Вiдавочны ўплыў марксiзму. За аснову бралася творчая 

самадзейнасць пралетарыяту, здольная злучыць працу i навуку. У 

вынiку пралетарыят авалодае рэсурсамi навукi. Пралеткульт быў 

актуалiзаваны ў кастрычнiку 1917 года напярэдаднi рэвалюцыi. 

Пасля перамогi рэвалюцыi была створана арганiзацыйная iнфра-

структура, у тым лiку часопiс «Пралетарская культура». Выдавалася 

каля дваццацi часопiсаў. 

А. Бабарека сфармуляваў асноуныя эстэтычныя крытэрыi 

развiцця лiтаратурнай творчасцi. Акрамя iдэялагiчнай пралетарскай 

кампаненты мелi месца метадалагiчныя кампаненты сiнтэзу музыкi 

i слова, слова i колеру. Прыводзiўся прыклад майстэрства К. Чор-
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нага. Прадметам даследавання сталi ўзнiкненне аўтарскай задумкi i 

яе рэалiзацыя з улiкам адваротнай сувязi з чытачом. Поспех дыяло-

гу залежыць ад якасцi мастацкага твору, адпаведнасцi яго мастац-

каму iдэалу. 

Парадыгма дыялогу вывела эстэтыку А. Бабарэкi за межы пра-

леткультаускiх прынцыпау. Ен звяртаецца да псiхалагiзму, 

iндывiдуальнасцi асобы творцы i чытача. Псiхалагiзм дае выйсце на 

духоўную тэматыку i на нацыянальны кампанент культуры. Парада 

мастацкiм творцам заключаецца ў тым, каб яны асвойвалi вобраз-

ныя сiстэмы вуснай народнай творчасцi, выразныя сродкi мовы, ар-

хетыпы, ментальнасць. 

Нацыянальны вобраз свету адлюстроўвае стабiльнасць 

жыццядзейнасцi ў часе i прасторы. Створаныя ў цыклiчным руху 

часу паэтычныя творы станавiлiся тэкстамi песнямi. Музычнасць 

стала крытэрыем якасцi мастацкага вершаванага твору. 

Эвалюцыя пралеткультаускай парадыгмы на Беларусi iшла на 

выснове лiтаратурных згуртаванняў. Першым такiм згуртаваннем 

стаў «Маладняк» (1923). У яго складзе былi А. Александровiч,  

З. Астапенка, А. Бабарэка, З. Бядуля, А. Вольны, П. Галавач,  

А. Гурло, В. Дубоўка, А. Дудар, М. Зарэцкi, К. Крапiва, Я. Пушча, 

П. Трус, М. Чарот, К. Чорны. У трыдцатыя гады ХХ стагоддзя чле-

ны «Маладняка» трапiлi пад рэпрэсii. 

У 1926 годзе частка паэтау выйшла з «Маладняка» i стварыла 

лiтаратурна-мастацкае аб яднанне «Узвышша». Сярод iх А. Ба-

барэка, З. Бядуля, В. Дубоўка, К. Крапiва, Я. Пушча, К. Чорны. 

Акцэнт быў зроблены беларускую народную культуру. Гэта быў 

амаль поуны адыход ад пралеткульту. Ва ўласным часопiсе яны 

друкавалi творы заснаваныя на вобразах народнай беларускай куль-

туры. Гэта быў твор Я. Коласа «У глыбiнях Палесся», напiсаная iм 

казка «Залаты прамень». На пачатку трыдцатых гадоў ХХ стагоддзя 

аб’яднанне самараспусцiлася. 

«Маладняк» i «Узвышша» узаемадзейнiчалi з лiтаратурна-

мастацкiм i грамадска-палiтычным часопiсам «Полымя», у вытокаў 

якога стаялi Я. Колас i Я. Купала. З 1934 года часопic cтаў 

прадстаўляць творчы воблiк Саюза пiсьменнiкаў Беларускай ССР. 

Творчыя працэсы ў лiтаратуры сталi прадметам разгляду акад-

эмiчнай навукi. У станаўленнi эстэтыкi творчасцi важную ролю 

адыграў прафесар БДУ Я. Барычэўскi (1883-1934). Ен атрымаў за-

прашэнне на працу ў Беларусi пад час працы ў Маскоўскiм 
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унiверсiтэце. У кнiгах «Тэорыя санету» i «Паэтыка лiтаратурных 

жанраў» разгледзеў прыроду мастацтва ў сувязi с сацыяльнымi фак-

тарамi. Друкаваў шмат артыкулаў пра творчасць М. Багдановiча,  

М. Гарэцкага, Я. Купалы, Я. Коласа ў часопicах «Маладняк», 

«Узвышша», «Полымя», «Працы Беларускага дзяржаўнага 

ўнiверсiтэта». Быў рэпрэсiраваны. 

Праблемы лiтаратурнай эстэтыкi сталi прадметам даследавання 

Л. Выгацкага (1896-1934) у творы «Псiхалогiя мастацтва». Як ен 

сам пiша ў выснову твора леглi тры лiтаратурных даследаваннi пра 

Крылова, Гамлета i кампазiцыю нарыса. 

Кароткi перыяд культурнай палiтыкi ў БССР пад назвай бела-

русiзацыi змянiўся перыядам рэпрэсiяў. Беларускай лiтаратуры 

нягледзячы на страты, у тым лiку трагiчную смерць Я. Купалы, уда-

лося захаваць грамадскi статус дзякуючы сялянскай тэматыцы, рас-

крыццю цяжкага лесу беларускага народа да 1917 года. Дастаткова 

ўзгадаць раман I. Мележа «Людзi на балоце». У iм вiдавочна пры-

сутнасць персаналiзму штодзеннага iснавання з удзелам Бога. У 

глыбiнi светапогляду паляшук прытрымлiваецца прысутнасцi твор-

цы ў яго жыццi i жыццi яго блiзкiх. Свецкi трагiзм у катэгорыях 

персаналiзму фармулюецца выразам «Бог даў, Бог забраў, на тое яго 

воля». У такiм тлумачэннi трагiзм сiтуацыi пераходзiць ў вымярэн-

не адвечнага працэсу тварэння i адыходу ў вечнасць. Не чалавеку 

меркаваць аб гэтых рашэннях i не яму ацэньваць iх катэгорыямi 

свецкай культуры. Гэта важнае ўказанне на ментальнасць ду-

хоўнасцi на яе анталагiчны сэнс. А значыць i самазахаванне. 

Адкрыцце анталагiчнай сутнасцi духоунасцi дазволiла М. Бярдзяе-

ву, што знаходзiўся пад уплывам марксiзму, парваць з гэтай iдэяло-

гiяй i стаць пачынальнiкам унiкальнай трансфармацыi хрысцiянскай 

тэалогii на выснове прыярытэту асобы ў духоўным жыццi. Яго 

дзейнасць у Францыi мела працяг у справе А. Мунье. Беларускi 

пiсьменнiк I. Мележ разумеў анталагiзм духоўнага быцця асобы i ен 

змог яго паказаць лiтаратурнымi сродкамi, што сведчыць аб агуль-

наеўрапейскай накiраванасцi яго мыслення ў катэгорыях антра-

пацэнтрызму. 

Узмацненне фiласофскай кампаненты ў творчасцi беларускiх 

пiсьменнiкаў i паэтаў адбылося пад уражаннем падзей Вялiкай Ай-

чыннай вайны на тэрыторыi краiны. У творах стаў вiдавочны ўплыў 

экзыстэнцыялiзму з характэрнай для яго тэматыкай пагранiчных 

сiтуацый, выбару ва ўмовах небяспекi згодна катэгорый свабоды i 
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залежнасцi, адказнасцi i страху, рашучасцi i здрады, эгаiзму i ахвяр-

насцi. У сувязi з гэтым можам узгадаць творы М. Лынькова «Века-

помныя днi», I. Мележа «Мiнскi напрамак», А. Адамовiча «Хатын-

ская аповесць», Б. Сачанкi «Вялiкi лес», А. Адамовiча, Я. Брыля,  

У. Калеснiка «Я з вогненнай вескi». Творы пiсалi непасрэдныя 

ўдзельнiкi баявых дзеянняў у складзе савецкай армii, партызанскага 

руху. Сярод франтавiкоу В. Быкау, I. Шамякiн, В. Адамчык, I. 

Чыгрынаў, I. Навуменка, А. Савiцкi. 

Экзыстэнцыялiзм В. Быкава заснаваны на дамiнанце канкрэтнай 

пагранiчнай сiтуацыi. Канчаткова ен на iм засяродзiўся ў 1959 годзе 

ў творы «Жураўлiны крык». Да гэтага твора была спроба выз-

начыцца з прыярытэтам апiсання жыццевых лесаў. Паказальным 

быў твор «У першым баi». У iм вызначылася тэма трагiчнага фран-

тавога лесу маладых афiцэраў i салдат. Гэты лес фармiруецца ваен-

нымi дзеяннямi, якiя суправаджае экстрэмальнасць выканання ба-

явой задачы – «Трэцяя ракета», «Пастка», «Праклятая вышыня», 

«Мертвым не балiць», «Дажыць да свiтання». Псiхалагiчная насы-

чанасць пагранiчнай сiтуацыi раскрыта ў творах «Альпiйская бала-

да» i «Сотнiкаў». 

Пiсьменнiка ўразiла эвалюцыя цывiлiзаванай культуры да ан-

тыгуманiзму ў форме iдэялогii фашызму. Прадметам разгляду сталi 

тыя, што знiшчалi людзей i тыя, хто стау ахвярай антыгуманiзму – 

творы «Кар’ер», «У тумане», «Аблава», «Сцюжа». В. Быкау пад 

уражаннем катастрафiзму быцця чалавека i яго духоўнай моцы ва 

ўмовах нiгiлiзму выпрацаваў фiласофска-алегарычны стыль сваiх 

прац дзякуючы якому ен змог паказаць дамiнанту гуманiзму ва 

ўмовах пастаянна iснуючай рызыкi дэградацыi грамадства. 

А. Адамовiч (1927-1994) прыйшоў да экзыстэнцыялiзму пад час 

Вялiкай Айчыннай вайны калi знаходзiўся на тэрыторыi Беларусi 

акупаванай нямецкiмi войскамi. Ен быў удзельнiкам партызанскага 

руху. Пасля вайны атрымаў адукацыю ў БДУ i там жа працаваў вы-

кладчыкам. Выкладаў беларускую лiтаратуру ў Маскоўскiм 

дзяржауным унiверсiтэце. Акрамя ўласнай лiтаратурнай творчасцi 

шмат увагi надаваў фiласофскаму асэнсаванню кагнiтыўнай 

стылiстыкi культуры. Можна сцвярджаць блiзкасць падыходу, ха-

рактэрнаму творам М. Бахцiна i Л. Выгацкага.  

М. Бахцiн (1895-1975), якi працаваў у 1920-1924 гадах у наву-

чальных установах Вiцебску, упершыню ў еўрапейскай фiласофii 

звярнуў увагу на феномен кагнiтыўнай рацыянальнасцi, якi iснуе як 
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аб ектыуная рэчаiснасць у лiтаратурных тэкстах i якi не браўся пад 

увагу даследчыкамi рацыянальнасцi. Яго iнтарэс да лiтаратуры i 

народнай культуры быу абумоулены ўпэуненасцю ў тым, што 

менавiта яны з’яўляюцца прасторай кагнiтыунай рацыянальнасцi з 

характэрнымi для яе адметнасцямi народнай ментальнасцi. Ен доўгi 

час не мог прадставiць грамадскасцi вынiкi даследаванняу з-за таго, 

што праходзiў школу экстрэмальнага экзыстэнцыялiзму сталiнскiх 

рэпрэсiяў. Асаблiва высокая яго роля ў даследаваннi стылiстыкi i 

семантыкi лiтаратурнага раману. У другой палове ХХ стагоддзя ў 

Еўропе i ЗША ўзнiк павышаны iнтарэс да даследаванняў 

М. Бахцiна. 

Прадметам даследавання А. Адамовiча таксама стаў лiтаратурны 

раман у кантэксце культурнай творчасцi. Яго ўвага засяроджана на 

адметнасцях беларускага лiтаратурнага рамана – творы «Щлях да 

майстэрства: Станаўленне мастацкага стылю К. Чорнага» (1958), 

«Культура творчасцi» (1959), «Беларускi раман» (1961), «Становле-

ние жанра: Белорусский роман» (1964), «Маштабнасць прозы» 

(1972), «Война и деревня в современной литературе» (1982). Фiла-

софскiя даследаваннi дапоўнiу экзыстэнцыяльнымi даследаваннямi 

дакументальнай накiраванасцi. Стаў адным з аўтарау кнiгi «Я з вог-

неннай вескi». Яго раманы прысвечаны тэме партызанскага руху на 

Беларусi ў час Вялiкай Айчыннай вайны з акцэнтам на трагiчныя 

жыццевыя лесы простых людзей, мясцовых жыхароў – творы «Вай-

на пад стрэхамi», «Сыны iдуць у бой», «Хатынская аповесць». 

На выснове твораў сумесна з Э. Клiмавым А. Адамовiч стварыў 

дакументальна-мастацкую стужку «Iдзi i глядзi», у якой паказаны 

трагiзм беларускага насельнiцтва пад час вайны. Быцце на мяжы 

жыцця i смерцi. Карнiкi дэманструюць жудасны антыгуманiзм. Да-

кументалiзм стаў спалучацца ў творах С. Алексiевiч са сродкамi 

лiтаратурнага дыскурсу. Нобелеўскi камiтэт адзначыў гэтую адмет-

насць прысуджэннем С. Алексiевiч прэмii ў галiне лiтаратуры. 

Акцэнт на разглядзе здольнасцi чалавека пераадолець пачуццi 

помсты i ненавiсцi. i захаваць дамiнанту гуманiзму ва ўмовах 

пагранiчнай сiтуацыi зрабiў I. Шамякiн у творах «Помста», «Сэрца 

на далонi». Беларусы паказалi сваiм гiстарычным лесам, што злосць 

i пагарда няздольны абазлiць чалавека да такой ступенi каб ен сам 

стаў увасабленнем антыгуманiзму. Гэтая мадыфiкацыя экзыстэн-

цыялiзму беларускай лiтаратуры сугучна лiтаратурнай мадыфiкацыi 

экзыстэнцыялiзму французскiх пiсьменнiкаў, дарэчы творчасцi  
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Ж. П. Сартра. Мысляр на першае месца ставiў выраз 

«экзыстэнцыялiзм – гэта гуманiзм». Гэта свабода, якая даруецца 

чалавеку з самiм фактам iснавання i гэта адказанасць за ўчынкi i 

наступствы выбару. У гэтай свабодзе есць аспект кiнутасцi ў гiста-

рычнае спляценне падзей – пагранiчнасць, з якой можа справiцца 

толькi асоба, прыхiльная каштоўнасцям гуманiзму. 

Дзякуючы У. Караткевiчу на беларускай мове атрымаў працяг 

гiстарычны рамантызм польскамоўных лiтаратурных твораў  

А. Мiцкевiча. На мове фiласофii гаворка iдзе пра герменэўтыку, 

якая бярэ пачатак з тлумачальнай традыцыi Бiблii. Гэтай традыцыяй 

карыстаўся Ф. Скарына, калi выдаваў кнiгi. Герменэўтыка сучаснай 

фiласофii акцэнтавана на асобе i часе, у каардынатах якога 

даследчык хоча зразумець падзеi з улiкам тагачаснай ментальнасцi. 

У. Караткевiч паставiў сабе задачу з дапамогай лiтаратурнай 

стылiстыкi паказаць беларускую гiсторыю ў катэгорыях гiстарыч-

най ментальнасцi. Для гэтага ен меў прафесiйную выснову. Ен 

дэталева вывучаў паустанне 1863-1864 гадоў на выснове архiўных 

дакументаў. Важную ролю адыграў вопыт звязаны з лiтаратурнай 

казкай. 

У. Караткевiч на выснове беларускага фальклору напiсаў твор 

пад назвай «Казкi i легенды маей Радзiмы». Ен стаў аўтарам такiх 

лiтаратурных казак як «Лебядзiны скiт», «Вужыная каралева», «Чо-

ртаў скарб», «Верабей, сава i птушыны суд», Кацел з каменьчы-

камi», «Нямоглы бацька». Ен задумаў праект лiтаратурнай казкi для 

дзяцей у стылi Г. Андэрсана, а таксама твор пад назвай «Запiсы 

фальклору». Лiтаратурныя тэмы для твораў У. Караткевiча давала 

беларуская гiсторыя, пачынаючы з падзей XII стагоддзя. Лiтаратур-

ны вобраз стварыла гiстрычная постаць князя Вячкi. Князь змагаўся 

з крыжаносцамi. Ен загiнуў за краiну. 

Твор «Хрыстос прызямлiуся ў Гароднi» заснаваны на часе кiра-

вання Жыгiмонта ў XVI стагоддзi. «Чорны замак Гальшанскi» стаў 

творам, у якiм У. Караткевiч рэалiзаваў жанр дэтэктыву з улiкам 

герменеутыкi розных гiстарычных эпох i сучаснасцi. Сучасныя 

падзеi вызначаюцца дэтэрмiнацыяй гiстарычнага дакумента. З гэтай 

дэтэрмiнацыi вынiкае рызыка для асноўных герояў твора. Тэму для 

твора «Цыганскi кароль» далi падзеi , што мелi месца на Гарад-

зеншчыне напрыканцы XVII стагоддзя. У «Сiвой лягендзе» прадме-

там творчага асэнсавання сталi падзеi XVII стагоддзя, звязаныя з 
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паўстаннем сялян на Магiлеўшчыне. Але ўсе ж асноўны iнтарэс  

У. Караткевiча засяроджаны на XIX стагоддзi. 

У рамане «Каласы пад сярпом тваiм» ен апiсаў панараму жыцця 

беларускага грамадства ў першай палове XIX стагоддзя. Краiна ру-

халася да падзей 1863 года. Непасрэдна тэма паўстання раскрыта 

цераз вобраз К. Калiноўскага. З гэтай мэтай была напiсана драма 

пра кiраўнiка паўстання на Беларусi. Адметнасцi паўсядзеннага 

жыцця ў беларускай глыбiнцы на Палессi ў другой палове XIX ста-

годдзя раскрыты ў творы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Твор 

напiсаны ў жанры дэтэктыву. Адраджэнне беларускай нацыяналь-

най культуры ў другой палове XIX стагоддзя паказана ў апавяданнi 

«Кнiганошы». Герменеўтычнае прачытанне беларускай гiсторыi ад 

яе вытоказ У. Караткевiч прадставiў у нарысе «Зямля пад белымi 

крыламi». 

А. Разанаў (нарадзiўся ў 1947 годзе) працягвае на выснове 

паэтычнай стылiстыкi тэму герменэўтычнага прачытання беларус-

кай гiсторыi. Аб гэтым сведчаць яго кнiгi – «Назаўжды» (1974), 

«Каардынаты быцця» (1976), «Шлях – 360» (1981), «Вастрые стра-

лы» (1988), «У горадзе валадарыць Рагвалод» (1992), «Паляванне ў 

райскай далiне», «Рэчаiснасць» (1998), «Танец з вужакамi» (1999). 

Акцэнт тэмы вызначаюць вершы «Рагнеда», «Арышт Кастуся 

Калiноўскага». Побач з герменэутыкай прысутнiчае канструк-

тывiзм, у якiм адлюстроуваецца жаданне надаць лiтаратурнаму на-

цыянальнаму дыскурсу фiласофскую выснову iнтэлектуальнага 

дыялогу з чытачом на пытаннi анталагiчнай сутнасцi быцця i дзей-

насцi. Робiцца спроба знайсцi шлях да сучаснага чытача на выснове 

больш шырокай тэматыкi, чым тая, што была характэрна для бела-

рускай лiтаратуры, сканцэнтраваная на тэмах вескi i гiсторыi 

Вялiкай Айчыннай вайны. 

У творчасцi Я. Маўра (1883-1971) герменеутыка спалучаецца з 

мiжкультурнай тэматыкай i з прыгоднiцкiм жанрам. У 1928 годзе 

пад уражаннем падарожжаў М. Мiклухi-Маклая ў краiну папуасаў 

была напiсана аповесць «У краiне райскай птушкi». У 1930 годзе 

пабачылi свет «Палескiя рабiнзоны». Яна адрасавана маладому чы-

тачу, якi можа стаць у Беларусi удзельнiкам прыгоднiцкай гiсторыi. 

Аповесць «Чалавек iдзе» акунула чытача ў герменэўтыку перша-

бытнага чалавека. 

Я. Маўр быў чалавекам, арыентаваным на каштоўнасцi гла-

балiзацыi. У 1926 годзе ен быў удзельнiкам мiжнароднай канферэн-
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цыi прыхiльнiкаў эсперанта. Ен быў ганаровым старшыней бела-

рускiх аматараў эсперанта. К моманту распаду СССР нацыянальны 

лiтаратурны дыскурс стаў носьбiтам шырокай сацыяльнай, псiха-

лагiчнай, фiласофскай тэматыкi. 

Тэхнагенныя фактары прагрэсу ўнеслi ў структуру сусветнай i 

беларускай лiтаратуры акцэнты пераходнай эпохi. Яна абазначаецца 

тэрмiнам «постмадэрнiзм». Змест гэтага тэрмiну фармiруе ў тым 

лiку i фiласофская тэматыка. Яна стала адной з высноў сучаснага 

беларусамоўнага лiтаратурнага дыскурсу. 

У парадыгме стылiстыкi постмадэрнiзму рэалiзуе творчыя за-

думкi С. Балахонаў (нарадзiўся ў 1977 годзе). Палемiка з лiтаратур-

ным крытыкам Д. Жукоўскiм падштурхнула С. Балахонава да 

напiсання такiх артыкулаў як «Сартр за наваградскай камянiцай», 

«Iзноў пра кляты постмадэрнiзм», «Архiпелаг постмадэрн», «Ent-

larvung адзiнокага ў пустэльнi». Робiцца спроба асэнсаваць рэсурсы 

постмадэрнiзму i яго адметнасцi ў беларускай лiтаратуры. Аналiзу-

ецца кантэкст гiсторыi. Постмадэрн на Беларусi спалучаецца са 

спробай вытрымаць лiнейнасць этапаў культуры. Ен спалучаецца з 

мадэрнам (авангардам), меушым уласныя мадыфiкацыi, у тым лiку 

савецкую мадыфiкацыю 20-х гадоў ХХ стагоддзя. 

У беларускiм лiтаратурным постмадэрне дамiнуе дэканструкцыя. 

Яна параджае стылiстыку каляжоу, мазаiкi, фрагментарнасцi тэксту, 

iронii, надменнасцi i iранiчнага крытызму, iнтэртэкстуальнасцi.  

У падобнай стылicтыцы напiсаны творы А. Хадановiчам,  

Ю. Барысевiчам, Ю. Пацюта, А. Анцiпенка, А. Скрынчаном,  

А. Турашам, Л. Вольскiм, Л. Галубовiчам. Дзякуючы стылю iронii 

есць спасылкi на беларускую класiчную лiтаратуру. Гэта сведчыць 

аб пераймальнасцi, якую цяжка вытрымлiваць ва умовах iнтэлекту-

альнай гульнi сродкамi лiтаратурнага дыскурсу. Форма амбiцый 

дамiнуе над зместам. Фактычна ен пакуль не знойдзены, што 

адпавядае пераходнай сутнасцi постмадэрну. Змест будзе цяжка 

знайсцi ва умовах мазаiзацыi i фрагментацыi светапогляду кары-

стальнiкау электронных мабiльных сродкау сувязi i iнтэрнэт супо-

лак. 

Прывабным можа стаць псiхалагiзм, якi пакуль з яуляецца адной 

з форм iнтэлектуальнай гульнi. Ен выкарыстоуваецца творцамi для 

дэманстрацыi уласных амбiцый. Сапрауднымi па глыбiнi 

пiсьменнiкi, падобныя В. Быкаву, станавiлiся творцамi калi яны 

дэманстравалi лiтаратурную глыбiню вобразау. Такая глыбiня 
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фармiравалася жыццевым вопытам. Культура постмадэрна пера-

ходная таму, што аутарытэт жыццевага вопыту на якiм трымалася 

узроставая субардынацыя пакаленняу страцiла вартасць. 

Цяпер аутарытэт кожнага пакалення, абумоулены рознымi аргу-

ментамi.Дзецi i моладзь апелююць аргументамi высокай 

тэхналагiчнай мабiльнасцi. Узроставыя катэгорыi людзей застаюцца 

адзiн на адзiн з архаiчным на фоне сучаснасцi асабiстым вопытам. 

Маладыя пакаленнi карыстаюцца сродкамi унутрыпакаленнага дыя-

логу. У такiх умовах iнфармацыя аператыуна становiцца даступнай 

i адаптацыя да яе не займае шмат часу. Атрыманая перавага неадэк-

ватна успрымаецца моладдзю ва ўмовах яе матэрыяльнай 

залежнасцi ад працягваючага дамiнаваць у грамадстве традыцыйна-

га iнстытуцыянальнага парадку ў выглядзе прывычак, руцiн, 

блакiровак, ментальнасцi, механiзмау iнтэграцыi ў прафесiйную 

дзейнасць. Беларускай лiтаратуры ў такiх умовах прыходзiцца мець 

дачыненне з новай сацыяльнай рэчаiснасцю. Беларусамоуны дыс-

курс карыстаецца рознай тэкставай стылiстыкай. Мае месца працэс, 

якi патрабуе талерантнасцi i часу. 

 

2.3. Фiласофiя i дыскурс унiверсiтэцкай навукi 

Фiласофiя iнтэгравалася ў розныя дыскурсы культуры. Частку iх 

мы ўжо разгледезелi на прыкладзе тэалогii i мастацтва. Але ў фiла-

софii есць i уласны прафесiйны дыскурс якi заснаваны на выкары-

станнi катэгарыяльнага апарату з дапамогай якога разглядаюцца 

праблемы метафiзiкi, антрапалогii, дыялектыкi, логiкi, эпiстэмалогii, 

сацыяльнай эвалюцыi грамадства i культуры. Прафесiйная мова 

фiлосафаў выпрацавана на выснове абстрагавання зместу ўнiвер-

салiй культуры розных гiстарычных эпох i цывiлiзацый у форму 

катэгорый. Гэты працэс рэалiзавалi антычныя, iндыйскiя, кiтайскiя 

мысляры. Хрысцiянская тэалогiя iнтэгравала катэгарыяльныя 

структуры антычнай фiласофii ciстэмна прадстаўленыя дыялекты-

кай i логiкай. У такiм выглядзе яны увайшлi ў сiстэму адукацыi Бе-

ларусi XVI-XVIII стагоддзяў. Вывучаць фiласофiю пачыналi ў 

калегiях каталiцкiх ордэнаў, а працягвалi ў Вiленскай i Полацкай 

акадэмiях, меушых статус унiверсiтэтаў. Перавагу пры вывучэннi 

фiласофii аддавалi логiцы. 

З трыццатых гадоў XIX стагоддзя да дваццатых гадоў ХХ ста-

годдзя на тэрыторыi Беларусi адсутнiчала сiстэма унiверсiтэцкай 

адукацыi. На прафесiйным узроўнi фiласофiя не выкладалася. Таму 
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ўражэнцы Беларусi сталi ўдзельнiкамi iнтэлектуальных працэсау на 

тэрыторыi Расii. У распрацоўку мадыфiкацыi катэгарыяльных 

структур рускай рэлiгiйнай фiласофii ўнеслi ўклад С. Полацкi i  

М. Лоскi. 

Кантакты Еуропы i Расii з цывiлiзацыямi Далекага Усходу 

актуалiзавалi кампарацiвiсцкi аналiз ужо iснаваушых катэгарыяль-

ных структур. Уклад у гэты аналiз унеслi ўраджэнцы Беларусi.  

О. Гашкевiч (1814-1875) карыстауся рускай, кiтайскай, японскай 

мовамi не толькi на ўзроунi вербальнай камунiкацыi, але i 

тэрмiналагiчных даследаванняў. Ен стаў аўтарам аднаго з першых 

руска-японскiх слоўнiкаў. 

М. Судзiлоускi (1850-1930) карыстауся тэрмiналагiчнымi 

адметнасцямi кiтайскай i японскай мовы пры напiсаннi твораў па 

фiласофii Кiтаю. Паколькi ен валодаў васьмю еурапейскiмi мовамi, 

то меў магчымасць параўноўваць культурныя i фiласофскiя 

традыцыi. А. Макавельскi (1884-1969) быў засяроджаны на 

адметнасцях мовы антычнай фiласофii дасакратыкаў. У 1914-1919 

ен выдаў тры тамы працы пад назвай «Дасакратыкi». 

З адкрыццем на тэрыторыi Беларусi ўнiверсiтэта (БДУ) i 

iнстытутаў была cтворана сiстэма кафедраў фiласофii. У iх задачу 

ўваходзiла выкладанне дыялектычнага i гiстарычнага матэрыялiзму 

на выснове працаў К. Маркса, Ф. Энгельса, У. Ленiна, В. Сталiна. 

Пасля таго як даследчы iнстытут беларускай культуры быў 

трансфармаваны ў Акадэмiю навук БССР узнiк накiрунак даследчай 

фiласофii. У 1931 годзе ў структуры Акадэмii быў створаны 

iнстытут фiласофii. К гэтаму часу падрыхтоўка прафесiйных 

фiлосафаў вялася на факультэце грамадскiх навук БДУ. Выкладалi 

прафесары С. Вальфсон (1894-1941), Б. Быхоўскi (1901-1980),  

В. Iваноўскi (1867-1939), С. Коцэнбоген (1889-1946), В. Сцяпанаў 

(1903-1979), I. Лушчыцкi (1907-1973), Г. Левiн (1907-1974),  

К. Буслаў (1914-1983). 

С. Вальфсон узначалiў iнстытут фiласофii АН БССР. Былi вы-

дадзены дапаможнiкi па дыялектычнаму матэрыялiзму. Навуковыя 

iнтарэсы прафесароу былi звязаны з метадалогiяй навукi (В. Iва-

ноўскi, Г. Левiн), даследаваннем творчасцi К. Калiноўскага, Ф. Ба-

гушэвiча, А. Гурыновiча (I. Лушчыцкi), аналiзам фiласофскiх по-

глядаў Берклi, Дэкарта, Гегеля, К’еркегора, Спiнозы, Фейербаха, 

Фрэйда. Шапенгаўэра (В. Быхаўскi). Пэўны час у Мiнску (1955-

1961) працаваў Ф. Аляксандраў. Ен вядомы як аўтар комплексных 



75 

працаў па гiсторыi заходнееўрапейскай фiласофii i гiсторыi сацыя-

логii (1958). 

У 1947 годзе на гiстарычным факультэце БДУ было адкрыта ад-

дзяленне фiласофii. Яно iснавала да 1989 года. На яго выснове быў 

створаны фiласофска-эканамiчны факультэт з кафедрамi фiласофii 

гуманiтарных i натуразнаучых навук, а таксама з кафедрай гicторыi 

фiласофii, этыкi, эстэтыкi, логiкi. Загадвалi кафедрамi В. Сцяпана, 

Г. Давыдюк, П. Карака, I. Жбанкова, А. Кляўчэня, М. Рожын,  

В. Сцепiн, А. Елсукоў, А. Зелянкоу. 

У Беларускiм полiтэхнiчным iнстытуце кафедру фiласофii узна-

чалiу П. Пратасеня. Была адкрыта аспiрантура. Вялася падрыхтоука 

кандыдатау навук. На кафедры больш дзесяцi гадоу працавау  

В. Сцепiн, а таксама А. Елсукоу, П. Карлюк, В. Камароу, У. Беркау, 

В. Салееу. В. Грынiн, Л. Уварау, У. Семянюк. Распрацоувалася 

эстэтыка у непасрэднай iнтэграцыi з кафедрамi архiтэктурнага фа-

культэта, а таксама пытаннi фiласофii i метадалагii iнжынернай 

дзейнасцi, этыкi, логiкi. 

У Беларускiм радыетэхнiчным iнстытуце адметнасцi кафедры 

фiласофii сфармiравау Ю. Харын. Перавага аддавалася даследаван-

ню катэгарыяльных структурау марксiсцкай дыялектыкi, фiласофii 

сацыяльнага дзеяння. У Беларускiм тэхналагiчным iнстытуце 

накiрунак даследаванняу кафедры фiласофii вызначыу П. Вадап 

янау, тэматыкай арыентаванай на экалогiю, бiясферу. 

Дз. Шыраканаў у iнстытуце фiласофii АН БССР зрабiў прадме-

там даследаванняў катэгарыяльныя структуры марксicцкай дыялек-

тыкi ў цеснай сувязi з метадалогiяй навукi. Асаблiвая вага надавала-

ся аналiзу феномена дэтэрмiнiзму. На праблематыцы метадалогii 

натуразнаўчых навук заснаваны даследаваннi па касмалогii i 

астрафiзiцы А. Трафiменкi. 

У iнстытуце фiласофii АН БССР сфармiравалася школа даследа-

ванняў гiсторыi фiласофскай думкi Беларусi. Узнiкла традыцыя 

сiстэматычных гiсторыка-фiласофскiх даслеванняў на выснове вы-

працаванай храналагiчнай катэгарызацыi асоб i грамадскiх працэс-

ау. Даследаваннi М. Алексютовiча, Е. Бабосава, А. Бiралы,  

М. Батвiнiка, Г. Галенчанкi, Э. Дарашэвiча, В. Кароткага, Т. Ка-

роткай, А. Козела, У. Конана, А. Кляўчэнi, А. Коршунава,  

I. Лушчыцкага, А. Лягчылiна, С. Немiроўскага, А. Майхровiча,  

Я. Мараша, М. Махнача, С. Падокшына, Я. Парэцкага, Е. Пракошы-

на, С. Сокала, В. Старасценкi, К. Тарасава, А. Яфрэмава. 
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Катэгарыяльныя структуры антычнай фiласофii даследаваў  

М. Iоська (1929-1986). Катэгарыяльны аппарат марксiсцкай дыялек-

тыкi даследавалi Д. Шыраканаў, А. Харын, А. Зелянкоў. Пад уплы-

вам даследаванняў па сярэдневечнай фiласофii культуры да тэмы 

суадносiны катэгорый фiласофii i культуры звярнуўся В. Сцепiн. Ен 

рэканструяваў працэс фармiравання фiласофскiх катэгорый на выс-

нове ўнiверсалiй культуры. Пры гэтым ен актыўна карыстаўся 

прыкладамi з еўрапейскай i кiтайскай культур. Ен увеў перыядыза-

цыю эвалюцыi прафесiйнай фiласофii i навукi на выснове змены 

тыпаў рацыянальнасцi. 

Марксicцкая фiласофiя Беларусi доугi час не звярталася да 

даследаванняў некласiчнай фiласофii ў канструктыўным яе раз-

глядзе. Пераломнымi сталi працы В. Сцепiна, А. Мiхайлава,  

М. Рожына, А. Гурко, М. Фурса. 

В. Сцепiн займаючыся метадалогiяй навукi сутыкнууся з неаб-

ходнасцю знаемства з працамi пазiтывiстаў. Гэтыя працы далi 

штуршок да распрацоукi на марксiсцкай выснове катэгарыяльнай 

мадыфiкацыi даследчага працэсу сучаснай навукi. Аналагам пара-

дыгмы Т. Куна стала навуковая карцiна свету. Змена карцiнау свету 

адбываецца не ў залежнасцi ад навуковай суполкi, а пад уплывам 

супярэчнасцей абумоўленых няздольнасцю iснуючых тэорый iнтэр-

прэцiраваць факты. У вынiку навуковай рэвалюцыi мяняецца ма-

дыфiкацыя навуковай рацыянальнасцi, стыль навуковага мыслення. 

У гэтым працэсе актыуную ролю адыгрываюць фiласофскiя прын-

цыпы. Змястовая i метадалагiчная эвалюцыя даследчай навукi прас-

леджана В. Сцепiным на прыкладзе фiзiчнай тэорыi. 

А. Мiхайлау прысвяцiу даследаваннi эпiстэмалагiчнай тэматыцы, 

бяручай пачатак ад Р. Дэкарта i iдучай цераз рацыяналiзм I. Канта 

да фенаменалогii, экзыстэнцыялiзму i фiласофскай герменэўтыкi. 

Разгледжаны адметнасцi эвалюцыi заходнееўрапейскай кантынен-

тальнай некласiчнай фiласофii. 

М. Рожын засярожаны на эвалюцыi класiчнай новаеурапейскай 

фiласофii на выснове эпiстэмалагiчных парадыгм картэзiянскай i 

кантаўскай гнасеялогiй. У манаграфii «Праблема аб ектыўнай да-

ставернасцi ведаў у еўрапейскай фiласофii (ад Р. Дэкарта да Л. Вiт-

генштэйна) фармулюецца метадалогiя сучаснай эпiстэмалогii. Яна 

заключаецца ў тым, што даставернасць ведаў фармiруецца не пра-

мой адпаведнасцю iнфармацыi аб прадмеце самому прадмету, а з 

улiкам патрабаванняў даставернасцi ў выглядзе прынцыпаў, пара-
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дыгм. Пазнаючы суб’ект фармулюе крытэрыi даставернасцi ведаў. 

У дадзеным кантэксце трэба разлiчаць пытаннi даставернасцi ведаў 

i iх аб ектыунасцi. 

Даставернасць фармiруецца крынiцамi iнфармацыi, спасылкамi 

на крынiцы. Аб ектыунасць адносiцца да кагнiтыунай логiкi мыс-

лення ў межах якой дамiнуюць ментальныя структуры, вопыт, 

жыццевы свет. Яны фармiруюць крытэрыi аб’ектыўнасцi ведаў. 

Механiзм рэалiзацыi iдэала аб’ектыўна-даставерных ведаў вызнача-

ецца зыходнымi перадумовамi фiласофска-гнасеялагiчнай 

канцэпцыi, якая свядома цi несвядома прымаецца дадзенай супол-

кай. 

Р. Дэкарт зрабiу свядомай фiласофска-метадалагiчную мадэль 

узаемадзеяння кагнiтыунага мыслення чалавека з аб ектыўнай 

рэчаiснасцю на выснове тэорыi iдэй. Ею карысталiся без альтэрна-

тыуна сто гадоў. Гэтага падыходу прытрымлiвалiся А. Арно, Дж. 

Локк, Д. Берклi. З характэрнымi для яго ўнутранымi супярэчнасцямi 

сутыкнуўся Д. Юм i прадставiў iх у тэкстах сваiх прац. М. Рожын 

паказвае, што I Кант пачынае з факту iснавання ведау i даследуе 

ўмовы неабходныя для таго каб такiя веды былi магчымымi. Ен 

распрацоўвае метадалогiю канцэптуальна-тэкстуальнага падыходу 

да праблемы ведаў. Акцэнт ен робiць на кагнiтыўную структуру 

мыслення ў выглядзе вопыту. Ен паставiў задачу выявiць магчы-

масць вопыту як адзiнства пачуццевага назiрання i рацыянальнага 

мыслення характэрныя iм апрыерныя формы, якiя надаюць аб ек-

тыўнае значэнне як пачуццевым успрыняццям, так i разумовым 

тлумачэнням. 

Не ўсе еўрапейскiя фiлосафы прынялi гнасеялагiчны падыход  

I. Канта, заснаваны на вопыце. М. Рожын паказвае, што ў парадыг-

ме Р. Дэкарта пicалi творы Б. Рассел, Дж. Мур, А. Айер. Але яны 

фактычна былi iнтэграваны ў дамiнанту кантаўскай парадыгмы. 

Прадметам даследаваня М. Рожына сталi працы ранняга i позняга  

Л. Вiтгенштэйна, Г. Рэйхенбаха, I. Шэфлера, У. Куайна. Ен паказаў, 

што лагiчны эмпiрызм захаваў кантаўскi падыход, якi заключаецца 

ў тым, што ўсялякае меркаванне аб аб’ектыўнасцi патрабуе 

кантэксту – канцэптуальнай схемы ў выглядзе катэгарыяльнай мо-

вы. Пры гэтым гэтыя схемы не абмяркоуваюцца. З iх дапамогай 

фармулююцца сказы. 

Пад уплывам пераменаў у кагнiтывiстыцы, абумоуленых адкры-

ццем паралельнага суiснавання ў культуры ментальнасцяу познi  
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Л. Вiтгенштэйн, на думку М. Рожына, удакладнiу разуменне 

канцэптуальнай схемы як сеткi паняццяу i правiлаў, ствараючай 

структуру дакладнай мовы-гульнi. Гэтая трансфармацыя азначала 

пераход эпiстэмалогii ад традыцыi лагiчнага аналiзу да гiсторыка-

метадалагiчнага даследавання канцэптуальных схемаў ва ўмовах 

дынамiкi пазнавальных структур сучаснай навукi i суiснавання 

канцэптуальных схемаў. 

Прадметам аналiзу М. Рожына сталi метадалагiчныя 

даследаваннi Т. Куна. Ен знайшоў у ей недахопы, звязаныя з тлу-

мачэннем механiзмау змены i прыняцця навуковай суполкай пара-

дыгмы даследчай i тлумачальнай навукi ў выглядзе сiстэмнай 

iнтэрпрэтацыi iнфармацыi аб рэчаicнасцi на выснове выбранай за 

даставерную тэорыi. Асноуны фундаментальны вывад М. Рожына 

сфармуляваны адносна эвалюцыi кантаускага падыходу да 

эпiстэмалогii. Сутнасць у тым, што ад дамiнанты маналагiчнай ма-

дыфiкацыi канцэптуальнай схемы гэты падыход дзякуючы Л. Вiт-

генштэйну зрабiу эвалюцыю да дыялагавай мадыфiкацыi cуiснаван-

ня канцэптуальных схемау. У гэтым заключаецца велiч Л. Вiтген-

штэйна. У сваiм творы М. Рожын не назвау прозвiшча беларускага 

фiлосафа найбольш блiзка ўспрыняушага пазiттывiзм i кантаўскую 

метадалогiю канцэптуальнай схемы вопыту. Спасылка на гэтыя 

канцэпты ў савецкi перыяд гiсторыi магла стварыць праблемы лю-

бому даследчыку. Аднаму з iх на выснове катэгарыльнай марксiсц-

кай фiласофii удалося адаптаваць праблематыку даследаванняў  

Т. Куна да рэканструкцыi структур навуковай дзейнасцi. Аутарам 

гэтых творау стау В. Сцепiн. Ен крытычна аднесся да тлумачэнняу 

Т. Куна адносна прыроды i змены навуковых даследчых 

парадыгмаў у сучаснай навуцы. Прапанавана катэгарыяльная гiсто-

рыка-культурная мадыфiкацыя навукi на выснове тэрмiнау навуко-

вая карцiна свету, iдэалы i нормы навуковай дзейнасцi, фiласофскiя 

прынцыпы, станаўленне навуковай тэорыi, тэорыя i факт, тэарэтыч-

ны i эмпiрычны ўзроўнi навуковай дзейнасцi, этас навукi. 

Акрамя канцэпцыi Т. Куна вядомай на Беларусi стала канцэпцыя 

навукова-даследчых праграмау – I. Лакаташа. Канцэпт «праграма» 

стаў аб’ектам аналiзу ў логiцы У. Беркаў, I. Церлюкевiч, а таксама ў 

фiласофii дзейнасцi – А. Лойка пад назвай фiласофска-металагiчнае 

даследаванне праграм дзейнасцi: аксiялагiчны аспект. 

Напрыканцы ХХ – пачатку XXI стагоддзя беларускiя фiлосафы 

выдалi фундаментальны слоўнiк «История философии: Энциклопе-
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дия» (2002). У iм бачны асноўныя накiрункi даследавання катэга-

рыяльных структурау сучаснай фiласофii айчыннымi даследчыкамi. 

Сярод аўтараў М. Мажэйка. Яна ажыццявiла параўнаучы аналiз 

катэгарыяльных структураў постмадэрнiзму i сiнергетыкi. Вынiкi 

выкладзены ў выданнi «Становление теории нелинейных динамик в 

современной культуре» (1999). Яшчэ адзiн аутар – А. Гурко дасле-

давала катэгарыяльныя структуры постмадэрнiзму на прыкладзе  

Ж. Дэрыды ў творы «Жак Деррида. Деконструкция: тексты и ин-

терпретация» (2001). 

Пошукi навуковага падыходу да параунаучага аналiзу фiласоф-

скiх тэкстау прывялi А. Гурко да творчасцi Д. Зiльбермана. Яна 

ўспрыняла, распрацаваную iм мадальную метадалогiю. Аб гэтым 

сведчыць яе твор «Модальная методология Давида Зильбермана» 

(2007). Ею разгледжана iдэя дадатковасцi тыпаў катэгарыяльных 

структураў фiласофii, ствараючых Philosophia Universalis. Выдзеле-

ны для разгляду iдэальныя аб екты i iдэялiзацыя, метады даследа-

вання i разумення, мадальнасцi. 

Сканцэнтравана ўвага на адметнасцях мадальнага разумення i 

канструявання культуры. Разгледжаны працэдуры мадальнай мета-

далогii – першасная, тэкставая, культурная, другасная, iнтэрпрэта-

тыуная. Д. Зiльберман iмкнууся зрабiць прадметам даследавання 

рэканструкцыю дзейнасцi фiлосафа ў яе сутнасных своеа-

саблiвасцях. Для гэтага ен меркавау зфармiраваць комплекс прака-

менцiраваных, мадальна-пераутвораных тэкстау, ствараючых асно-

ву будучай, усведамляючай сваю мадальную прыроду фiласофii. У 

такiм разуменнi фiласофiя зводзiцца да кампаратывicтыкi тэкстаў, 

адкрываючай прадметнае поле дзейнасцi мысляроу, незалежна ад iх 

прыналежнасцi да адметных лакальнымi праявамi ландшафтаў 

культуры. 

А. Гурко зразумеушы падыход Д. Зiльбермана выкарыстала гэтае 

разуменне для больш глыбокага аналiзу дэканструкцыi Ж. Дэрыды 

на прыкладзе граматалагiчнага даследавання iмяслаўя Творцы. 

Мiжцывiзацыйны падыход дазволiў А. Гурко ў катэгорыях кампа-

ратывicтыкi разгледзець iмяслаўе Творцы на прыкладзе тэкстаў 

рускай рэлiгiйнай фiласофii i заходнееўрапейскай фiласофii культу-

ры. Прыкладны аспект педагагiчнай дзейнасцi А. Гурко рэалiзавала 

у ЗША ў Бостанскiм унiверсiтэце i каледжах горада.  

Унiверсiтэцкая фiласофcкая навука Беларусi iнтэгравана ў наву-

чальны працэс. Яна забяспечвае ў форме педагагiчнай дзейнасцi 
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(лекцыi, практычныя заняткi, напiсанне i выданне дапаможнiкаў) 

агульнаадукацыйную мiсiю падрыхтоукi кадрау для нацыянальнай 

эканомiкi. Педагагiчная дзейнасць спалучаецца з выхаваучай i 

iдэялагiчнай дзейнасцю, метадалогiяй. 

Навукова-даследчы працэс стаў аб ектам рэфлексii беларускiх 

фiлосафаў у ХХ стагоддзi ў рамках марксiсцкай метадалогii. Адной 

з першых да метадалогii наўкi звярнулася С. Яноўская. Яе iнтарэсы 

ў галiне матэматыкi пад час працы ў Маскоўскiм дзяржаўным 

унiверсiтэце перараслi ў форму заняццяу матэматычнай логiкай. 

Яна iнiцыявала дзейнасць метадалагiчнай школы, якая адыграла 

важную ролю ў станауленнi ў СССР кiбернэтыкi. Яна спрыяла вы-

данню на рускай мове працаў прадстаунiкоу пазiтывiсцкай метада-

логii. Важную ролю ў гэтай працы адыграла паездка ў Маскву  

Л. Вiтненштэйна i працяглыя размовы з iм С. Яноўскай. 

А. Багданаў (Малiноўскi) на прыкладзе тэкталогii (арганiза-

цыйнай навукi) паказаў практыкаарыентаваную накiраванасць ме-

тадалогii сiстэмнага падыходу да прыродных i сацыяльных струк-

турау. Такi ж практычны падыход у межах метадалогii сiстэмнага 

падыходу прадэманстраваў Л. Чыжэускi. Л. Выгацкi метадалогiю 

навукi разглядаў у мiждысцыплiнарнай функцыi даследавання 

творчых працэсаў пачынаючы са школьнага ўзросту. Фактару куль-

туры ен адводзiў важную ролю. 

Важная метадалагiчная роля ў навуковых даследаваннях у 

працах беларускiх фiлосафау адводзiлася катэгарыяльным структу-

рам дыялектыкi (Дз. Шыраканау). Яшчэ адна метадалагiчная школа 

навуковых даследаванняу была створана В. Сцепiным. У ей робiцца 

акцэнт на канвергенцыю катэгарыяльных структураў дыялектыкi 

(фiласофскiх прынцыпаў) з катэгорыямi культуры i уласным катэга-

рыяльным апаратам метадалогii навукi. В. Сцепiн прапанаваў ма-

дыфiкацыю гэтага катэгарыяльнага апарату. Блок канцэптаў 

эмпiрычнага i тэарэтычнага ўзроўняу навуковага даследавання быў 

дапоўнены блокам метатэарэтычных канцэптау. Гэта iдэалы i нор-

мы навуковага даследавання, навуковая карцiна свету, фiласофскiя 

прынцыпы. 

Навуковая карцiна свету ў сiстэмным выглядзе прадстаўляе 

канцэптуальнае бачанне навукоўцамi на падставе распрацаваных iмi 

тэорыяў прадметнай вобласцi, прыроды, сацыяльнай рэчаiснасцi. 

Крытэрый аб ектыунасцi забяспечваюць iдэалы i нормы навуковай 
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дзейнасцi. На iх выснове выпрацоўваецца этас навуковай дзейнасцi, 

адной з задач якога з’яўляецца барацьба з плагiятам. 

В. Сцепiн зрабiу прадметам сваiх даследаванняу эвалюцыю 

даследчых структураў навукi на прыкладзе навуковай тэорыi ў 

фiзiцы. Змена навуковых тэорыяў стала iм абазначацца навуковымi 

рэвалюцыямi. Сутнасць гэтых навуковых рэвалюцыяў кумуля-

тыўная. Гэта значыць, што раней распрацаваныя тэорыi застаюцца ў 

прадметнай i агульнанавуковай карцiне свету з улiкам таго, што 

яны апiсваюць розныя падсiстэмы прыродных i тэхнiчных структу-

раў. Чарговая навуковая рэвалюцыя азначае прызнанне навуковай 

суполкай статусу новай тэорыi, напрыклад квантавай механiкi i тых 

магчымасцей, што адкрываюцца перад даследчыкамi i распрацо-

ўшчыкамi. Гэта прызнанне эўрыстычнага патэнцыялу новай тэорыi, 

якая павялiчвае даследчыя i канструктарскiя магчымасцi ў iнава-

цыйнай дзейнасцi. 

М. Рожын паказаў, што сучасная навука мае агульную 

метадалагiчную выснову ў выглядзе катэгарыяльных структураў. 

Гэтыя структуры маюць адметнасцi мовы, напрыклад, у Т. Куна 

гаворка iдзе аб парадыгме, у В. Сцепiна – аб навуковай карцiне све-

ту. Т. Кун разглядае эвалюцыю навукi цераз змену парадыгмаў 

(навуковыя рэвалюцыi) i В.Сцепiн разглядае эвалюцыю навукi це-

раз навуковыя рэвалюцыi (змена навуковых карцiнау свету). 

Рознiца ў iх падыходах у тым, што Т. Кун разглядае змену пара-

дыгм як вынiк пошуку кансэнсусу сярод навукоўцаў, як iх здоль-

насць прыняць новы стыль навуковага мыслення. В. Сцепiн бачыць 

прычыну змены навуковых карцiнаў свету не толькi ў суб’ектыўных 

здольнасцях навукоуцаў да кансэнсусу i новых тыпаў рацыяналь-

насцi, але i ў навуковых фактах, якiя пабуджаюць навуковую су-

польнасць прызнаць перамены i даць iм адпаведную навуковую 

iнтэрпрэтацыю. 

Пэўная аналогiя мае месца ў метадалагiчных падыходах айчын-

ных фiлосафаў з метадалогiяй даследчых праграмаў I. Лакаташа. 

Гэты падыход пры разглядзе мадэрнiзацыi праграм дзейнасцi 

рэалiзаваў А. Лойка. Толькi ў адрозненне ад I. Лакаташа А. Лойка 

большую ролю надае пераймальнасцi ў форме iнстытуцыянальных 

практык, ствараючых выснову лiнейнай эвалюцыi навукi на ўзроўнi 

навуковых школаў, чалавечага капiталу. 

Рынкавая эканомiка актуалiзавала разгляд фактараў няжорсткай 

дэтэрмiнацыi, сярод якiх важную ролю адыгрываюць фактары 
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рызыкi, нелiнейнасцi. Улiк гэтых фактараў i мiнiмiзацыя iх наступ-

стваў важныя для эканамiчных i палiтычных структураў, мiнiстэр-

ства надзвычайных сiтуацыяў, ваеннага ведамства. Сiнергэтыка мае 

i такую метадалагiчную праяву, як сiнергiя – уменне фармiраваць 

камандны стыль працы. Пад уплывам экалагiчнай парадыгмы  

(П. Вадап’янаў, П. Карака) усе большая роля надаецца вывучэнню 

экалагiчных рызык пры ажыццязленнi праектаў, практычнай дзей-

насцi ў прамысловых памерах. Пад уплывам праблематыкi штуч-

нага iнтэлекту назiраецца рост ролi метадалогii канвергенцыi гу-

манiтарных i тэхнiчных навук. Гэтая тэматыка стала прадметам 

даследаванняў А. Лойкi, В. Старжынскага. 

Агульная метадалагiя абапiраецца на тэорыю навуковага метаду, 

распрацаваную У. Лукашэвiчам, а таксама на даследаваннi лагiчных 

аспектау навуковай дзейнасцi i прадстаўлення яе вынiкаў сродкамi 

навуковай аргументацыi (У. Беркаў, Я. Яскевiч). Дзякуючы метада-

лагiчным распрацоўкам беларуская даследчая навука ўтрымлiвае 

высокi ўзровень творчай актыўнасцi. Дзяржава патрабуе каб гэты 

узровень меў больш эфектыуны працяг у вопытна-канструктарскай 

працы i распрацоўках. З гэтай мэтай iдзе пошук i апрабацыя новых 

арганiзацыйных структураў навукова-практычнай дзейнасцi. У лiку 

гэтых структураў тэхнапаркi, кластэры, стартапы, тэхналагiчныя 

платформы, бiзнес-iнкубатары. Накоплены вопыт дзейнасцi Парку 

высокiх тэхналогiяў. Вядзецца будаўнiцтва iндустрыяльнага парку 

«Вялiкi камень». Важную ролю ў развiццi беларускай навукi адыг-

рываюць метадалагiчныя практыкi ўдзелу ў мiжнародных прагра-

мах сумесных даследчых праектаў, праграмах абмену студэнтамi, 

маладымi вучонымi ў форме стажыровак, кароткатэрмiновага наву-

чання. Веданне англiйскай мовы дазваляе беларускiм вучоным дру-

каваць вынiкi даследаванняў у аўтарытэтных навуковых часопiсах, 

што ўплывае на рэйтынг навучальных устаноў. 

 

2.4. Даследчая накiраванасць акадэмiчнай фiласофii 

Акадэмiчная фiласофiя (iнстытут фiласофii НАН Беларусi) ак-

цэнтавана на даследчай працы, асноўным заказчыкам якой 

з’яўляецца беларуская дзяржава. Праведзены комплекс навуковых 

даследаванняу па гiсторыi фiласофскай думкi Беларусi, метадалогii 

навукi, сацыяльнай фiласофii. 

Акадэмiчная фiласофiя Беларусi бярэ пачатак з моманту 

стварэння ў трыдцатых гадах ХХ стагоддзя ў структуры АН БССР 
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навукова-даследчага iнстытуту фiласофii. Ен быу створаны у 1931 

годзе. Дырэктарам стаў С. Вальфсон. Да iнстытуту ў 1935 годзе быў 

далучаны iнстытут права i савецкага будаўнiцтва. З 1938 году iн-

стытут не функцыянаваў з-за сталiнскiх рэпрэсiяў. Аднавiў працу ў 

1947 годзе. У 1990 годзе на базе сацыялагiчных структураў iнстыту-

ту быў створаны iнстытут сацыялогii НАН Беларусi. У 1999 годзе з 

iнстытуту быў вылучаны ў самастойным iнстытуцкiм статусе сектар 

права. 

С. Вальфсонам, I. Iльюшыным, Г. Аляксандравым, В. Сербентай, 

В. Горбачам былi актуалiзаваны асноўныя тэмы акадэмiчных дасле-

даванняў. У шасдзiсетых гадах ХХ стагоддзя асноўнымi тэмамi 

сталi гiсторыя фiласофскай i грамадска-палiтычнай думкi Беларусi 

(«Из истории философской и общественно-политической мысли 

Белоруссии» (1962)), дыялектыка, логiка i метадалогiя навуковай 

дзейнасцi («Творчество в научном познании» (1976)), чалавек i гра-

мадства (А.С. Майхрович «Поиск истинного бытия и человека. Из 

истории философии и культуры Беларуси» (1992)). 

Вядомасць i прызнанне атрымалi даследаваннi Дз. Шыраканава, 

Я. Бабосава, К. Буслава, П. Вадап янава, В. Конана, М. Купчына,  

А. Майхровiча, А. Манеева, С. Падокшына, Ю. Харына. Дз. Шыра-

канаў аказаў уплыў на фармiраванне практыкаарыетаваных дасле-

даванняў па фiласофii сацыяльнага дзеяння (Ю. Харын), сацыяль-

най экалогii (П. Вадап’янаў), метадалогii (У. Лукашэвiч, М. Жукаў, 

А. Трафiменка, В. Тузава, В. Старжынскi), фiласофii мадэрнiзацыi 

дзейнасцi (А. Лойка). Канвергенцыя дыялектыкi, логiкi, метадалогii, 

эўрыстыкi дазволiла рэалiзаваць сiстэмны падыход да праблем 

навукi. 

Я. Бабосаў зрабiў акцэнт на сацыяльную тэматыку. У вынiку 

былi выпрацаваны методыкi практычных даследаванняу грамадскай 

свядомасцi ва ўмовах сацыяльнай трансфармацыi эканомiкi. 

Эмпiрычныя даследаваннi далi матэрыял для арганiзацыi iдэялагiч-

най працы ў кантэксце нацыянальнай бяспекi, устойлiвага развiцця 

грамадства. 

Ва ўмовах незалежнай Беларусi iнстытут фiласофii НАН уклю-

чае цэнтры 1) фiласофска-метадалагiчных i мiждысцыплiнарных 

даследаванняў; 2) сацыяльна-фiласофскiх i антрапалагiчных дасле-

даванняў; 3) даследаванняў глабалiзацыi, iнтэграцыi i сацыякуль-

турнага супрацоўнiцтва; 4) кiравання ведамi i кампетэнцыямi. 
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Т. Адула абгрунтавана разуменне iнтэлектуальнай прасторы Бе-

ларусi, што дазволiла сiстэматызаваць гiсторыка-фiласофскiя дасле-

даваннi з улiкам культурнага кантэксту асобнай краiны. Рэалiзавана 

выданне фiласофскай думкi Беларусi з улiкам прыярытэтаў i каш-

тоўнасцей iнтэлектуальнай дзейнасцi. 

Аварыя на Чарнобыльскай АЭС стварыла накiрунак даследаван-

няў у пацярпеўшых раенах з улiкам не толькi тэхнiчных, але i 

гуманiтарных аспектау сацыяльнай экалогii. Распрацавана i 

рэалiзавана комплексная метадалогiя адаптацыi пацярпеушых тэры-

торый да новых умоў жыцця, прамысловай i сельскагаспадарчай 

дзейнасцi. Была захавана iнфраструктура населеных пунктаў, вы-

творчая база, камунiкацыi. У непасрэднай блiзкасцi ад Чарнобыль-

скай АЭС створана зона адсялення са спецыяльным допускам для 

навукоўцау. 

Каардынацыйная праца iнстытуту фiласофii (дырэктар А. Ла-

зарэвiч) дазволiла правесцi ў 2017 годзе першы фiласофскi кангрэс, 

на якiм была прадстаўлена тэматыка навуковых даследаванняў, су-

месных праектаў. Фундаментальныя даследаваннi спалучаюцца з 

практычным забеспячэннем iнтэграцыйных праектаў у фарматах 

Саюзнай дзяржавы Беларусi i Расii, ЕАЭС, Эканамiчнага поясу 

Шоўкавага шляху. Пад увагу бяруцца адносiны Беларусi з Еўра-

пейскiм Саюзам, мiратворчая роля Беларусi ў рэгiене. 

 

3. Практычны раздзел. Фiласофiя i сацыяльная iнжынерыя 

 

3.1. Фiласофiя ў структуры юрыдычнага дыскурсу 

На Беларусi фiласофiя i юрыдычны дыскурс цесна звязаны. 

Першапачатковай формай iх сувязi было кананiчнае права 

сярэднявечча. Гэтая сувязь бачна ў творах К. Смалятыча, К. Ту-

раўскага. Тэалагiчны дыскурс дэтэрмiнye змест кананiчных нормаў 

i суправаджае яго асаблiвай стылicтыкай даходлiвай формы з дапа-

могай метафары, павучання. У гэтай стылiстыцы мае месца арыен-

таванасць на свядомасць веруючага. К моманту прыняцця хрыс-

цiянства насельнiцтва Беларусi выпрацавала мясцовае права i прак-

тыкi правапрымянення. На яго выснове разглядалiся спорныя спра-

вы, крадзяжы, забойствы, скаргi. Гэта было комплекснае не пiсанае 

права, рэалiзацыяй якога займалicя копныя суды. Пiсанае права 

прадстала ў выглядзе Бiблii, «Рускай прауды», дамоў ганзейскiх 

купцоў з беларускiмi гарадамi. 
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Дзяржаунае права фармiравалася адметнасцямi тэрытарыяльнай 

цэласнасцi Вялiкага Княства Лiтоўскага, Рускага i Жэмойцкага. У 

эвалюцыi дзяржаўнага права адыгралi ролю фактары iнтэграцыi 

краiны ў прастору еўрапейскай культуры. Юнакi з Беларусi атрым-

лiвалi адукацыю ва ўнiверсiтэтах Еуропы дзе знаемiлiся з рымскiм 

правам i тэорыяй натуральнага права. Гэты ўплыў стаў вiдавочны ва 

ўмовах эпохi Адраджэння. У прадмовах да выданняў праблемы су-

адносiны натуральнага, кананiчнага i дзяржаунага права разглядаў 

Ф. Скарына. Пра неабходнасць дыктатуры права ў грамадстве i 

дзяржаве пiсаў М. Гусоўскi. Ен матываваў асобую ролю права 

праблемамi карупцыi сярод чыноўнiкаў, адсутнасцю адзiнства 

сярод шляхты ва ўмовах знешнiх палiтычных пагроз. Турбавала яго 

невысокая прававая культура насельнiцтва. 

С. Будны бачыў прававую тэматыку Беларусi скрозь 

шматканфесiйнасць хрысцiянства. Ен хацеў каб права гарантавала 

свабоду веравызнання, талерантнасць. Прававыя нормы гарантавалi 

асаблiвую атмасферу палемiкi па духоуным пытанням 

прадстаўнiкоў праваслауя, кальвiнiзму, каталiцызму, шырокага 

спектру пратэстанцкiх абшчынау. У падобным накiрунку пicаў па-

лемiчныя творы А. Волан. Ва ўзаемадзеяннi з Л. Сапегай ен стварыў 

унiкальную метадалагiчную выснову заканадаўчай дзейнасцi ў 

ВКЛ. Сутнасць яе заключалася ў канвергенцыi розных прававых 

практык, якiмi карысталася насельнiцтва Беларусi ў адзiны ком-

плексны дакумент дзяржаунага права. Гэтым дакументам стаў Ста-

тут ВКЛ. Гэты дакумент (канстытуцыя) пастаянна ўдасканальваўся. 

Ен уключаў маемаснае, грамадянскае, крымiнальнае, дзяржаўнае 

права. Гэтым дакументам быу гарантаваны дзяржаўны статус бела-

рускай мовы. Канвергенцыя дала магчымасць карыстацца ў межах 

Беларусi практыкамi Магдэбургскага права. Актыўна выкарысто-

ўвалася права мiждзяржаўных зносiнаў. На яго выснове 

ажыццяўлялася палiтыка палiтычнага i ваеннага саюзу ВКЛ з Кара-

леўствам Польскiм. Узмацненне адносiнаў было юрыдычна аформ-

лена ў форме канфедэрацыi пад назвай «Рэч Паспалiтая». У межах 

канфедэрацыi абедзьве дзяржавы захоувалi самастойны юрыдычны 

статус. Прывабнасць грамадзянскага права Каралеўства Польскага 

для беларускай шляхты была настолькi высокай, што са щляхецкiмi 

вольнасцямi была ўспрынята польская мова i вобраз жыцця. Па-

колькi Каралеўства Польскае характарызавалася абсалютным аўта-

рытэтам каталiцкай царквы, то са стварэннем канфедэрацыi ўплыў 
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гэтай царквы стаў расцi i на Беларусi. Гэты рост супаў з 

Контррэфармацыяй. У грамадстве ВКЛ умацавалiся пазiцыi езуiтау 

i кананiчнага права. Атэiзм у такiх умовах нес рызыку смяротнага 

асуджэння. Ахвярай гэтага права стаў К. Лышчынскi. Езуiты фак-

тычна адыйшлi ад прынцыпаў верацярпiмасцi, суiснавання з другiмi 

хрысцiянскiмi канфесiямi. Шляхам стварэння ўнiяцкай царквы яны 

iмкнулiся падпарадкаваць праваслаўных Беларусi Ватыкану. Бела-

руская мова была пазбаўлена статусу дзяржаўнай мовы. 

Шляхта па свойму iнтэрпрэцiравала еўрапейскае саслоўнае гра-

мадзянскае права. Юрыдычныя правы яна гарантавала толькi сабе. 

Сяляне i гараджане аказалicя пазбауленымi юрыдычных гарантый 

недатыкальнасцi. Пачалiся масавыя уцекi сялян у Запарожскую Се-

чу. Права вета фактычна блакавала законатворчую дзейнасць 

дэмакратычных саслоуных структурау. У якасцi аргументау замест 

права сталi практыкавацца наезды з мэтай фiзiчнага знiшчэння су-

працiунiкаў. На палiтычным узроунi ўзнiклi канфедэрацыi (групоўкi 

шляхты, арыентаваныя на суседнiя дзяржавы). Спробы прававым 

шляхам рэфармаваць Рэч Паспалiтую не ўратавалi дзяржаву ад 

тэратэрыяльнага яе падзелу, зробленага Аустра-Венгрыяй, Прусiяй, 

Расiйскай iмперыяй. 

Узброеныя паўстаннi, накiраваныя на аднаўленне Рэчы Пас-

палiтай, падаулялiся. У iх вынiку на тэрыторыi Беларусi было адме-

нена права часоў ВКЛ, шляхта за ўдзел у паўстаннях пазбавiлася 

маемасцi i была выслана ва ўсходнiя рэгiены Расiйскай iмперыi. 

Вiленскi ўнiверсiтэт i Полацкая езуiцкая акадэмiя перасталi быць 

адукацыйнымi цэнтрамi. Моладзь Беларусi стала атрымлiваць юры-

дычную адукацыю ў цэнтральных рэгiенах Расiйскай iмперыi. 

Лепшым прапаноўвалi кафедры i магчымасць выкладаць юрыдыч-

ныя прадметы. У iх лiку быў В. Спасовiч (1829-1906). Ен быў пра-

фесарам Пецярбургскага ўнiверсiтэту. Яго аўтарству належыць 

дапаможнiк па вышуковаму праву (1863). Паколькi гаворка iйшла 

аб дзяржауным праве, то ў лекцыях i дапаможнiку шмат месца ад-

водзiлася фiласофскiм i сацыяльна-палiтычным iдэям новага часу, у 

тым лiку працам Ф. Бэкана, Р. Дэкарта, Б. Спiнозы, Дж. Локка,  

Е. Бентама. Асаблiва дэталева разглядалicя працы прадстаунiкоў 

нямецкай класiчнай фiласофii – I. Канта, Г. Фiхтэ, Г. Гегеля. 

Сумесна з земляком I. Агрызка В. Спасовiч выдаваў штодзенную 

газету «Слова». Яшчэ адзiн ураджэнец Беларусi Л. Петражыцкi 

(1867-1931) атрымаў адукацыю ў Кiеускiм унiверсiтэце. Стажыра-
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вауся ў Гейдэльбергскiм унiверсiтэце i ў Берлiне ў Рускiм iнстытуце 

рымскага права. Выкладаў у Пецярбургскiм унiверсiтэце. Займаўся 

пытаннямi грамадзянскага i агульнага права. Прытрымлiвауся 

пазiтывiзму. Стварыў школу сацыялогii. Яго паслядоўнiкамi сталi 

П. Сарокiн, Н. Цiмашаў, Дж. Гурвiч, М. Кандрацьеў. Распрацаваў 

тэорыю псiхалагiчнага права. Разглядаў права як псiхалагiчную з 

яву. 

Праблемы прававой культуры ў Расiйскай iмперыi вызначалiся 

тым, што iснавау разрыў памiж юрыдычнай адукацыяй i прававой 

свядомасцю. Аб гэтым сведчыла распаўсюджанне дзейнасцi ар-

ганiзацый, якiя аддавалi перавагу сродкам дасягнення палiтычных 

мэтаў у форме тэрарызму, супрацьпраўнай дзейнасцi. Расiйскiя ўла-

ды рэагавалi смяротным пакараннем выканаўцаў тэрарыстычнай 

дзейнасцi. Такiя ж сродкi смяротнага пакарання выкарыстоўвалiся ў 

адносiнах да кiраўнiкоў узброеных паўстанняў, накiраваных на 

аднаўленне Рэчы Паспалiтай. Ахвярай аднаго з такiх прысудаў стаў 

К. Калiноўскi. 

У перыяд першай сусветнай вайны, рэвалюцый у Расii дзейнасць 

права на тэрыторыi Беларусi была абмежавана ваенным становiш-

чам, палiтычнай узброенай барацьбой. З прыходам да ўлады баль-

шавiкоў права было падпарадкавана iдэялагiчнай кампаненце. Фар-

мальна ўлада апелявала да iнстытуту права, фактычна дзейнiчала 

згодна iдэялагiчных тэорыяу чырвонага тэрору, ваеннага камунiзму, 

абвастрэння класавай барацьбы пры сацыялiзме. У практыку былi 

ўведзены рэпрэсii ў форме абвiнавачванняў у антыдзяржаўнай 

дзейнасцi. Ахвярамi бяспраўя сталi сотнi тысяч людзей з Беларусi. 

На тэрыторыi Заходняй Беларусi што ўваходзiла ў склад Польшчы 

згодна Рыжскай дамове 1920 года беларускае насельнiцтва цярпела 

ад адсутнасцi прававых гарантыяу нацыянальнай меншасцi ў галiне 

культуры, адукацыi. Адстойванне правоў этнiчных беларусаў 

пагражала затрыманнямi, адпраукай у турмы, створаны польскiмi 

уладамi канцэнтрацыйны лагер у Бярозе-Картузскай. 

На фоне iдэялагiчнай дамiнанты абвастрэння класавай барацьбы 

пры сацыялiзме права у Беларусi атрымала iнстытуцыянальны ста-

тус дзякуючы неабходнасцi рэгуляваць юрыдычныя адносiны у эка-

номiцы, сацыяльнай сферы. У 1922-1923 гадах на тэрыторыi БССР 

былi ўведзены ў дзеянне Вышуковы, Вышукова-працэсуальны, 

Грамадзянскi, Грамадзянска-працэсуальны кодэксы РСФСР. Улас-
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нае заканадаўства прадставiлi Зямельныя кодэксы i Лясны кодэкс. З 

1922 года на тэрыторыi БССР дзейнiчала заканадаўства СССР. 

Законатворчую дзейнасць забяспечвалi навуковыя школы i ўста-

новы. У першую чаргу гэта быў БДУ. Тут працавалi В. Пiчэта 

(гiстарычная школа), В. Дурданеўскi (дзяржаўнае права),  

Г. Парэчын, Г. Гурвiч (савецкае дзяржаўнае права), Б. Чрэдзiн 

(рымскае права), В. Дружчыц (гiсторыя дзяржавы i права), М. Кроль 

(судовая псiхiятрыя). У 1929 годзе быў адкрыты iнстытут беларус-

кай культуры. У iм была створана кафедра сучаснага права. Яе 

ўзначальваў М. Грэдзiнгер. Кафедра надрукавала працы па розных 

накiрунках юрыдычных навук. Пасля таго, як iнстытут беларускай 

культуры быў перайначаны ў Акадэмiю навук БССР быў створаны 

iнстытут савецкага будаўнiцтва i права. Даследаваннi па зямельна-

му, калгаснаму, сямейнаму, крымiнальнаму, грамадзянскаму, 

працоўнаму, воднаму праву праводзiлiся пад кiраўнiцтвам М. Грэд-

зiнгера. У 1935 годзе тэматыка права была аб’яднана з тэматыкай 

фiласофскiх даследаванняў. У 1938 годзе iнстытут фiласофii 

прарвау сваю працу з-за масавых арыштау супрацоунiкаў. 

Тэматыка права стала даследавацца пасля перапынку ў 1954 

годзе ў Сектары тэорыi i гiсторыi права АН БССР. Сектар адносiўся 

да iнстытута фiласофii. Пасля быў выведзены з iнстытуту ў статусе 

Аддзела прававых навук. Важную ролю ў станаўленнi тэматыкi 

юрыдычных даследаванняу адыграў С. Маргулiнскi (1912-1978). 

Яшчэ адным цэнтрам юрыдычных навук стаў юрыдычны iнстытут у 

Мiнску, якi быў уключаны ў склад БДУ ў статусе факультэта. У 

другой палове ХХ стагоддзя праводзiлiся даследаваннi па тэорыi 

дзяржавы i права (С. Маргулiнскi, В. Дарогiн, С. Драбязка), кансты-

туцыйнаму i адмiнiстратыунаму праву (А. Галаўко, А. Крамнiк,  

А. Лейзерау, Л. Прыходзька), грамадзянскаму праву (В. Чыгiр,  

Ф. Гавзе, В. Гадуноў), сямейнаму праву (М. Юркевiч), 

крымiналiстыцы (А. Дулаў). 

У 1965 годзе аддзел прававых навук увайшоў у склад iнстытута 

фiласофii АН БССР. Была канчаткова выпрацавана практыка 

суiснавання фiласофii i юрыдычных навук у прасторы адной уста-

новы. Прафесiйны дыялог фiлосафаў i юрыстаў забяспечылi А. Аб-

рамовiч, В. Арцемава, Л. Астроўскi, А. Галаўко, Т. Доўнар, С. Дра-

бязка, В. Круталевiч, В. Кучынскi, А. Матусевiч, М. Пронiна,  

Э. Саркiсава, В. Семянкоў, В. Чыгiр, В. Шабайлаў, В. Шкурко,  

М. Юркевiч, А. Цiкавенка, I. Юхо, В. Яўменау. З боку фiлосафаў 
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блiзкую тэматыку разглядалi I. Антановiч, Т. Адула, Я. Бабосаў,  

К. Буслаў, А Гусеў, Л. Крыштаповiч, С. Лапценак. 

Пасля распаду СССР незалежнай Беларусi трэба было зфармiра-

ваць сiстэму прававой дзейнасцi i юрыдычнай адукацыi. Важную 

ролю адыграла тое, што быў хутка выпрацаваны мадэль беларускай 

дзяржаунасцi, заснаваны на моцнай прэзiдэнцкай уладзе. Гэты мад-

эль уключыў у механiзм прыняцця рашэнняу заканадаўчыя i 

выканаўчыя структуры, дзяржапарат чыноўнiкаў, Канстытуцыйны 

суд i судовую ўладу, пракуратуру, адвакатуру, натарыят, пра-

ваахоўныя органы, структуру падаткаабкладання i збору падаткаў у 

дзяржаўны бюджэт, дзяржаўны кантроль, следчы камiтэт, камiтэт 

дзяржаўнай бяспекi. Прэзiдэнцкая ўлада ўключае адмiнiстрацыю i 

вертыкаль, якiя займаюцца кадравым забеспячэннем i ратацыяй 

кадраў, распрацоўкай агульных падыходаў да нарматыуна-прававой 

забяспечанасцi дзейнасцi структур дзяржаўнай улады згодна Кан-

стытуцыi РБ. Асноўны дакумент дзяржавы быў выпрацаваны з 

улiкам традыцый сацыяльна-арыентаванай палiтыкi, у вынiку пара-

ды ў форме рэферэндума з насельнiцтвам краiны па шэрагу прын-

цыповых пытанняў. Адно з iх тычылася артыкулу аб смяротным 

пакараннi. У вынiку беларуская прававая сiстэма дапускае магчы-

масць смяротнага пакарання ў адносiнах да забойцаў. Гэтая норма 

не адпавядае прававой практыцы дзяржаў Еўрапейскага Саюзу. Яе 

дзейнасць абгрунтоўваецца вынiкамi рэферэндуму, цераз якi боль-

шасць насельнiцтва Беларусi выказалася за прысутнасць меры 

смяротнага пакарання як выключнай меры ў прававой прасторы 

дзяржавы. 

Прававы дыскурс з яўляецца асноўнай нарматыўнай мовай дыя-

логу беларускай дзяржавы з грамадствам. Ен вызначае правiлы 

гаспадарчай дзейнасцi, адказнасцi, забяспечвае вырашэнне спорных 

пытанняў. Ен з’яўляецца мовай дыялогу саюзных структураў Бела-

русi i Расii, мытнага саюзу, дзяржаў еўразiйскага эканамiчнага саю-

зу, СНД. На iм фiксуюцца вынiкi мiждзяржауных перамоў i дамоў. 

На ўзроунi асобы гэты дыскурс забяспечвае гарантыi адукацыi, 

працаўладкавання (заключэння кантракту), пенсiйнага, медыцы-

нскага забеспячэння, сацыяльнай падтрымкi. Зфармiравалася ка-

мерцыйная iнфраструктура юрыдычных паслуг у форме натарыяту, 

адвакатуры, кансалтынгу, юрыдычных аддзелау. Любое пытанне 

можа атрымаць выраз на мове прававога дыскурсу. Да гэтых пы-

танняу адносяцца шлюб i развод, дзе разглядаюцца не толькi 
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матэрыяльныя праблемы падзелу маемасцi, але i маральныя факта-

ры кампенсацыi. Актуальнасць набылi пытаннi iнтэлектуальнай 

уласнасцi. 

Значны дзяржауны сектар дае занятасць у Беларусi вялiкай коль-

касцi людзей. Сярод iх есць тыя (чыноўнiкi), ад каго залежыць раш-

энне эканмiчных пытанняў важных для прадпрымальнiкаў, 

кiраўнiкоў прадпрыемстваў. У месцах cустрэчы ўзнiкае высокая 

рызыка карупцыi. Рост матэрыяльных даходаў з улiкам прапановы 

на рынку наркатрафiку стварыў асобы накiрунак мабiльнасцi права-

вога дыскурсу ва ўмовах хуткай адаптацыi наркатрафiку i гандлю 

людзьмi да розных узроставых катэгорый беларускай моладзi. Нар-

катычныя сродкi ствараюць рызыку для супрацьпрауных дзеянняў, 

для дэвiацыi. Транзiтныя шляхi мiграцыi цераз тэрыторыю Беларусi 

ў Еўрапейскi Саюз стварылi неабходнасць прававой рэгламентацыi 

асноўных паняццяў мiграцыi. 

Прававы дыскурс забяспечвае нарматыўнай базай дзейнасць 

лясной гаспадаркi, выкарыстанне прыродных рэсурсау, дзейнасць 

медыцынскiх устаноў, пытаннi экалогii, iнфармацыйнай бяспекi. Ен 

выкарыстоўваецца ў спартыўнай сферы ў форме антыдопiнгавага 

кантролю. 

Манiторынг i прафiлактыка правапарушэнняў у форме прававой 

адукацыi адыгрывае важную ролю ў дзейнасцi праваахоўных струк-

тураў. Ставiцца задача мiнiмiзаваць рызыку правапарушэнняу на 

выснове прадстаўлення насельнiцтву iнфармацыi не толькi адука-

цыйнага зместу, але i аргументаванага довадамi наступстваў каруп-

цыi, ухiлення ад падаткаў, парушэння працоўнага заканадаўства, 

бацькоўскiх, шлюбных абавязкаў, удзелу ў ценявой эканомiцы, 

дзейнасцi тэрарэстычных арганiзацыяў. 

У структурах юрыдычнай адукацыi пры падрыхтоўцы спе-

цыялicтаў у галiне права разглядаюцца розныя пытаннi метадалогii 

юрыспрыдэнцыi. Яны сicтэматызуюцца на ўзроўнi фiласофii права, 

дзе разглядаюцца тэарэтычныя пытаннi прававой свядомасцi, пра-

варазумення, правапрымянення, прававой iдэнтычнасцi. На 

прыкладным узроўнi разглядаюцца пытаннi юрыдычнай этыкi, у 

тым лiку судовай этыкi, прафесiйнай этыкi адваката, натарыўса, су-

працоўнiка праваахоўных органаў. Разглядаюцца сучасныя падыхо-

ды да разумення права i яго ўплыву на развiцце галiновага 

заканадаўства. 
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Падрыхтоўка юрыстаў у Беларусi вядзецца ў БДУ, Акадэмii 

МВД, iнстытуце МВД (Магiлеу) i камерцыйных iнстытутах. Адным 

з заснавальнiкау юрыдычнай адукацыi ў незалежнай Беларусi стаў 

заслужаны юрыст РБ С. Драбязка. У 2007 годзе шляхам аб яднання 

Нацыянальнага цэнтра законатворчай дзейнасцi пры Прэзiдэнце РБ 

з iнстытутам дзяржавы i права НАН Беларусi быў створаны На-

цыянальны цэнтр заканадаўства i прававых даследаванняў Рэспуб-

лiкi Беларусь (НЦЗПД). У структуры прававога кластэра функцы-

януе iнстытут прававых даследаванняў. Яго супрацоўнiкi ўдзель-

нiчаюць у рабочых групах, што займаюцца падрыхтоукай закона-

праектаў. У iх лiку законы аб камерцыйнай тайне, аутарскiм праве i 

сумежных правах, аб патэнтах, аб мiжнародных дамовах, аб права-

вых актах, аб трэцейскiх судах, аб медыяцыi, аб гандлевых бiржах, 

аб фiзiчнай культуры i спорце. Створаны Нацыянальны прававы 

Iнтэрнэт-партал РБ. Практычныя распрацоўкi дапаўняюць 

тэарэтычныя даследаваннi, заказчыкамi якiх з’яўляюцца 

дзяржаўныя структуры. Даследчыкамi падрыхтаваны i абаронены 

дысертацыi па прававой тэматыцы i метадалогii юрыдычных навук. 

На фундаментальным фiласофскiм узроунi спецыялicты для да-

лейшай эвалюцыi прававой сiстэмы РБ выбралi метадалагiю канвер-

генцыi парадыгм натуральнага права i пазiтывiзму (пiсанага права). 

Высновай стала традыцыя выпрацаваная ў цэнтры антрапалагiчных 

даследаванняў iнстытуту фiласофii i права АН БССР. За аснову эва-

люцыi права бярэцца антрапалагiчная кампанента натуральных 

правоў i iх адлюстраванне ў канцэпцыях гуманiзму, новаеўра-

пейскага рацыяналiзму, класiчнай нямецкай фiласофii. Разглядаюц-

ца канцэпты годнасцi асобы, прававой дзяржавы, правоў чалавека, 

прававой iдэнтычнасцi. 

Усе большая роля надаецца стымулюючай ролi прававога дыс-

курсу ў развiццi нацыянальнай экономiкi i адпаведнай структуры 

сацыяльных стратаў. Асаблiвая роля надаецца iнстытуту прадпры-

мальнiцтва i перспектыве фармiравання сярэдняга класу. З мэтай 

прыцягнення прамых iнвестыцыяу створана прававая база для 

функцыянавання тэхналагiчных, iндустрыяльных паркаў, свабод-

ных эканамiчных зонаў. Пад увагу бяруцца фактары чацвертай пра-

мысловай рэвалюцыi, лiчбавай эканомiкi, структурнай мадэрнiза-

цыi. 
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3.2. Фiласофiя i дыскурс эканамiчных навук 

Фiласофiя пастаянна звяртаецца да эканамiчнай тэматыкi, па-

колькi яна дэтэрмiнye разгляд усяго комплексу праблем сучаснага 

грамадства. Першапачаткова эканамiчная тэматыка прысутнiчала у 

тэалагiчным дыскурсе ў творах К. Смалятыча i К. Тураускага. Згод-

на кананiчнага права разглядалiся этычныя аспекты ўзаемаад-

носiнау людзей наконт пытанняу павагi да чужой уласнасцi i жыцця 

ўласнiкаў. 

Ва ўмовах Вялiкага Княства Лiтоўскага эканамiчныя пытаннi 

разглядалiся на выснове фiласофii права, якая ўключала гарантыi 

асабicтай уласнасцi, саслоуных адносiнаў, самакiравання гарадоў, 

ролi дзяржавы ў эканамiчным жыццi грамадства. Статуты ВКЛ 

сталi практычнай рэалiзацыяй эканомiка-прававой рэфлексii  

Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Буднага, А. Волана, Л. Сапегi. 

Да эканамiчнай тэматыкi ў XVIII стагоддзi звярнулiся фiзiякраты 

I. Храптовiч (1729-1812), I. Страйноўскi (1752-1815). Яны зрабiлi 

спробу рэфармацыi ВКЛ ва ўмовах прыкладу рэвалюцыйнай Фран-

цыi, апеляваушага да каштоўнасцей натуральнага права. Аднак 

гэтая спроба не атрымала прававога статусу. Магнаты абмежавалiся 

прамысловай рэвалюцыяй у выглядзе мануфактур, каналау, тэатраў. 

Пры гэтым яны не ўнеслi нiякiх зменаў у эканомiку. Права 

асабicтасцi на землю было замацавана толькi за iмi i за шляхтай. 

Мабiльнасць сялян на рынку працы была абмежаваная. 

У складзе Расiйскай iмперыi беларуская эканомiка спалучала ра-

нейшы мадэль зямельнай уласнасцi з развiццем гарадской прамыс-

ловасцi, чыгунак. Стаў адчувальным уплыў марксiзму. На пазiцыях 

гэтай фiласофii стаяў А. Багданаў (Малiноўскi). Ен адным з першых 

у эканамiчнай тэорыi прадставiў эканомiку не толькi як вытвор-

часць, уласнасць, але i як арганiзацыйную дзейнасць (тэкталогiю). 

У 1931 годзе ў складзе АН БССР быў створаны iнстытут эка-

номiкi. Прадметам даследаванняу навукоўцау сталi рэгiянальныя 

адметнасцi беларускай эканомiкi. Практычную частку склала рас-

працоўка другога пяцiгадовага плану развiцця эканомiкi БССР. У 

1937 годзе iнстытут быў закрыты. У пасляваенны час ен аднавiў 

працу ў межах даваеннай тэматыкi сацыялiстычнага будаўнiцтва. 

Практыкаарынтаваную накiраванасць мела падрыхтоўка эка-

намiстаў у БДУ на факультэце грамадскiх навук на аддзяленнi эка-

номiкi. Па гiсторыi народнай гаспадаркi Беларусi лекцыi чытаў  

В. Пiчэта, па гiсторыi эканамiчных вучэнняў, сусветнай гаспадарцы, 
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палiтычнай эканомii, грашоваму звароту i крэдыту, банкаўскай 

справе – I. Герцык, фiнансава-эканамiчныя дысцыплiны –  

В. Якушын, статыстыку – Я. Святлоўскi, эканомiку пераходнага 

перыяду – В. Кнорын. Асобныя прадметы выкладаў М. Доўнар-

Запольскi. 

У 1929 годзе ў структуры БДУ функцыянавалi два эканамiчныя 

факультэты. З 1933 года працавалi планава-эканамiчны, фiнансава-

эканамiчны i кааперацыi iнстытуты. Яны былi аб яднаны ў 

Беларускi дзяржаўны iнстытут народнай гаспадаркi. Цяперашняя 

назва БДзЭУ. У БДУ засталiся толькi кафедры палiтычнай эканомii. 

А. Лур’е займаўся арганiзацыяй iх дзейнасцi. У 1966 годзе ў БДУ 

была адноўлена падрыхтоўка эканамiстаў. 

Пасля распаду СССР падрыхтоўка эканамicтаў у Беларусi з 

улiкам камерцыйных вышэйшых навучальных устаноў набыла ма-

савы характар. У структуры БДУ дзякуючы намаганням М. Кавале-

ва быў адкрыты эканамiчны факультэт. Незалежная Беларусь стала 

перад праблемай выбару эканамiчнага мадэлю iснавання. Пад час 

рэфлексii акрамя марксiзму пад увагу браўся iнстытуцыяналiзм, 

кейнсiянства, этатызм. 

На выснове канвергенцыi марксiзму (сацыяльна-арыентаванай 

эканомiкi) i этатызму (дзяржаўнай эканомiкi), быў выпрацаваны 

мадэль, якi атрымаў юрыдычнае замацаванне ў канстытуцыi. Для 

суiснавання рэнтабельнай (валютнай) i сацыяльнай (датацыйнай) 

эканомiк былi на юрыдычнай мiждзяржаўнай выснове створаны ме-

ханiзмы падтрымкi нiзкаканкурэнтных вытворчасцяу i нафта-

газавага комплексу (валютныя паступленнi якога залежаць ад пас-

тавак сыравiны па спрыяльных цэнах з Расiйскай Федэрацыi). 

Юрыдычнымi i палiтычнымi механiзмамi падтрымкi беларускай 

канстытуцыйнай эканомiкi сталi Саюзная дзяржава Беларусi i Расii, 

ЕАЭС, мытны саюз. Для некаторых галiн айчыннай вытворчасцi 

экспарт на расiйскi таварны рынак з’яўляецца асноўнай крынiцай iх 

даходаў. Рызыкi звязаныя з адметнасцямi расiйскага рынку 

пабуджаюць да дапаунення iснуючага мадэлю эканомiкi 

механiзмамi рынкавага самарэгулявання i рынкавай камунiкацыi. 

Пад увагу ўзята тэхнiка-тэхналагiчная мадэрнiзацыя вытворчасцяў. 

Найбольш актыўна фiласофiя i эканамiчныя навукi ўзаемадзей-

нiчаюць пры разглядзе праблем менеджмэнту, маркетынгу, 

лагiстыкi, лiчбавай эканомiкi, мадэрнiзацыi, iнавацыйнай дзейнасцi, 

эканамiчнай бяспекi (Г. Броўка, У. Валадзько, А. Лойка, С. Сала-
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доўнiкау, В. Старжынскi). Канвергенцыi фiласофска-эканамiчнай 

тэматыкi спрыяла тэма еўразiйскай iнтэграцыi. У Беларускiм на-

цыянальным тэхнiчным унiверсiтэце кафедра фiласофскiх вучэнняў 

стала каардынатарам штогадовых мiжнародных навуковых кан-

ферэнцыяў з удзелам эканамiстаў Арменii, Беларусi, Казахстана, 

Расii, Узбекiстана. 

Сярод эканамicтау Беларусi атрымала прызнанне канцэпцыя на-

асферагенезу, якая ўключае канцэпт зяленай эканомiкi. Каэвалюцыя 

прыродных i сацыяльна-эканамiчных структурау разглядаецца на 

выснове канвергенцыi дасягненняў бiялагiчных i iнжынерных 

навук. Галiновая iнжынерна-эканамiчная навука асвоiла тэхналогii 

разумнага дому, цеплавой мадэрнiзацыi, аўтаматызацыi, электрон-

ных разлiкаў, электроннага дэкларавання. Банкаускi сектар значную 

частку грашовых аперацыяу перавеў у форму электронных залiкаў. 

Гэтымi тэхналогiямi актыўна карыстаецца гандаль, сфера турызму. 

Фiлосафы i эканамiсты актыўна абмяркоўваюць праблемы 

стратэгiчнага макраэканамiчнага менеджменту ў свеце перспектыў 

чацвертай прамысловай рэвалюцыi (А. Лойка). Пад увагу бяруцца 

тэндэнцыi канвергенцыi класiчных i iнфармацыйных тэхналогiяу у 

формы робататэхнiкi i тое як гэтыя распрацоўкi адаб’юцца на рынку 

працы, мадэрнiзацыi лагicтыкi, сферы гандлю i паслуг, прамысло-

васцi. Пад увагу бярэцца растучая роля ў сусветнай эканомiцы 

тэхналагiчных платформаў, аддытыўных тэхналогiяў, канвергенцыя 

масмедыйных i эканамiчных структураў у прасторы Iнтэрнэту. 

На ўзроунi макраэканамiчных даследаванняу актуальнасць 

набыла тэма трансфармацыi глабалiзацыi ў глакалiзацыю. Пад увагу 

бярэцца растучая роля ва ўзаемаадносiнах суб’ектаў эканамiчнай 

дзейнасцi пратэкцыянiзму. Маркетынгавыя стратэгii рэкламы 

прыцягнулi ўвагу да адпаведнасцi таварных знакаў зместу, што яны 

прадстаўляюць. Нейрамаркетынг актуалiзаваў даследаваннi ў галiне 

канвергенцыi тэхнiк вiзуалiзацыi, штучнага iнтэлекту, адваротнай 

сувязi, кагнiтыунай псiхалогii i кагнiтыунай лiнгвiстыкi. 

Дыгiталiзацыя стала трэндам офiснай дзейнасцi, эрганомiкi. 

Тэхалогii вiртуальнай рэчаiснасцi сталi адным з вядучых сегмен-

тау развiцця эканомiкi, што бачна на прыкладзе эфектыунай дзей-

насцi Парку высокiх тэхналогiяу. Вiдавочна трансфармацыя струк-

туры патрэб сучаснага чалавека. Ен трацiць большую частку 

сродкаў не на мiнiмальныя фiзiялагiчныя патрэбы на ежу, пiцце, 

адзенне, а на Iнтэрнэт паслугi, кампутаравыя гульнi, падарожжы i 
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аддпачынак, транспартныя сродкi, адпачынак за горадам, тэлефон-

ныя размовы. Прыярытэты ў арганiзацыi вольнага часу сталi 

дамiнаваць над першаснымi патрэбамi. Вiдавочны значныя ўзрос-

тавыя адрозненнi ў прыярытэтах пакупнiцкiх патрэбаў i каштоўна-

сцей. 

Парадыгма iндустрыяльнай эканомiкi ўступiла месца парадыгме 

iнфармацыйнага грамадства i эканамiчнай дзейнасцi ў новых умо-

вах. Перамяшчэнне эканамiчных функцый грамадства ў Iнтэрнэт-

прастору абвастрыла праблему кантролю дзяржавы над ценявой 

эканомiкай, прадстаўленай пагрозамi наркатрафiку, тэрарызму, 

ухiлення ад падаткаў, карупцыяй. У гэтых умовах расце актуаль-

насць празрыстасцi эканомiкi, адказнасцi карпаратыўных структу-

рау за даставернасць iнфармацыi. 

 

3.3. Фiласофiя кiравання i эканамiчны дыскурс менеджменту, 

маркетынгу, лагiстыкi 

Адмiнiстратыунае кiраванне ва ўмовах рынкавай эканомiкi 

cпалучаецца з менеджментам, маркетынгам, лагiстыкай, 

карпаратыунай i прадпрымальнiцкай культурай. Для эканамiстаў 

практычных прафесiяў гэта важныя пытаннi, паколькi ад iх 

залежыць паспяховая дзейнасць прадпрыемстваў, кампанiяў. 

Пры аналiзе мовы практычнага эканамiчнага дыскурсу 

сустракаюцца канцэпты, у якiх прысутнiчае слова «фiласофiя». Гэта 

«фiласофiя менеджменту», «фiласофiя маркетынгу», «фiласофiя 

бiзнесу», «фiласофiя кiравання персаналам», «фiласофiя 

прадпрымальнiцкай дзейнасцi», «фiласофiя карпаратыўнага 

кiравання». 

Менеджмент адлюстроўвае прысутнасць у эканомiцы 

спецыялiстаў, здольных да кiруючай дзейнасцi. Якасць iх працы 

вымяраецца паказчыкамi рэнтабельнасцi, прыбытку, развiцця 

прадпрыемства, кампанii. Неабходную iнфармацыю даюць 

штоквартальныя дадзеныя. Менеджэр валодае пэўнымi дзелавымi, 

псiхалагiчнымi якасцямi лiдэра. Гэта дазваляе яму кiраваць 

прадпрыемствам, кампанiяй ва ўмовах пастаянных рызык, змены 

кан юнктуры рынку. У такiх умовах яму неабходна аналiтычнае 

мысленне, бачанне стратэгii i тактыкi развiцця прадпрыемства, кам-

панii. Гэтае бачанне важна сфармуляваць у выглядзе мiсii кампанii. 

Фiласофiя бiзнесу з’яўляецца крынiцай ключавых фармулевак. Так 

лiчыць К. Мацусiта. Фiласофiя бiзнесу бярэ прынцыпы з фiласофii 
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прыроды. Гэта прынцыпы жыццевага цыклу i развiцця. Усе бяскон-

ца рухаецца i змяняецца. Гэта азначае разуменне сацыяльнай 

дыялектыкi i ўменне працаваць ва ўмовах пераменаў i адказнасцi ў 

гэтых умовах за арганiзацыю, якая дае працу людзям. 

Фiласофiя бiзнесу ўказвае на вартасць камунiкацыi, а таксама на 

адметнасцi гэтай камунiкацыi ў форме сiстэмы каштоўнасцей, 

этыкi. У фiласофii прагматызму сфармуляваны асноўныя ўмовы по-

спеху ў бiзнэсе. Яны звязаны з выгадай, верай у поспех. Заснаваль-

нiк iнстытуцыяналiзму Т. Вэблен адзначаў, што поспех ў бiзнэсе 

залежыць не толькi ад прадпрымальнiка, але i фактараў кумуля-

тыунай дзейнасцi. У iх лiку руцiна, гiстэрэзiс, блакiроўка. Ен указаў 

на прамую сувязь прафесiйнай кампетэнцыi з тэхнiчнай адукацыяй. 

Менэджэрамi павiнны быць людзi з iнжынернай адукацыяй. Гэта 

паказала практыка на прыкладзе арганiзацыi вытворчасцi Г. Фор-

дам. У мэтах павышэння прадукцыйнасцi працы на прадпрыемстве 

той сканструяваў канвеер, што дазволiла павысiць аплату працы i 

стварыць унутраны рынак для рэалiзацыi аўтамабiляў. Увага да пы-

танняў вытворчасцi прывяла да неабходнасцi распрацоукi тэорыi 

чалавечых зносiнаў у тэхналагiчных працэсах. Адным з элементаў 

гэтай стратэгii стала фiласофiя кiравання персаналам. Яна ўлiчвае 

культуралагiчную кампаненту звязаную з адметнасцямi амеры-

канскай, еўрапейскай, японскай сiстэм менеджменту вытворчых 

працэсаў, якасцi тавару, чалавечых зносiнаў. 

Вялiкая дэпрэсiя актуалiзавала парадыгму маркетынгу. Вытвор-

цы сталi ўключаць эканамiчную дзейнасць у кантэкст канструк-

тыунай працы з пакупнiком. Спачатку маркетынг зводзiўся да спе-

цыяльных аддзелаў рэкламы, вывучэння попыту, кантактам з пас-

таўшчыкамi i гандлевымi сеткамi. У задачы маркетынгавых струк-

тураў уваходзiла атрыманне выгадных прынцыпы этыкi ўзаемадзе-

яння з пакупнiкамi i дзелавымi партнерамi (Д. Карнэгi). 

Паступова маркетынгавая дзейнасць набыла не толькi практыч-

ную кампаненту, але i фiласофскую. Прадметам разгляду стала роля 

эканомiкi ў фармiраваннi сучаснага вобразу грамадства. Было ўста-

ноўлена, што тавары выконваюць функцыю вобразу жыцця. Яны 

маюць сацыяльны статус брэнду, таварнай маркi, трэнду жыцця. 

Была сфармулявана канцэпцыя грамадства ўсеагульнага карыстання 

i ўстаноўлена прамая сувязь памiж пакупнiцкай актыўнасцю 

насельнiцтва i емкасцю ўнутранага рынку продажаў. Рэклама стала 

выкарыстоўваць сацыяльны змест эканамiчнай iнфармацыi. Некато-
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рыя тавары сталi сiмвалам сучаснага вобразу жыцця, свабоды, 

дэмакратыi. 

Пакупнiкоу сталi разглядаць у катэгорыях сацяльнай 

камунiкацыi, дыялогу. Распрацаваны сацяльныя тэхналогii сувязi з 

грамадскасцю з мэтай стварэння пастаянных групаў пакупнiкоў. 

Прапаноуваюцца розныя формы падтрымання iнтарэсу пакупнiкоў 

да гандлевых цэнтраў i гандлевых iнтэрнэт сетак. Гэта скiдкi, 

розыгрышы прызоў, дастаўка на дом, сацыяльныя акцыi ў падтрым-

ку культуры. Рэклама стала фармiраваць вобраз жыцця цераз ак-

тыўную штодзенную iнфармацыю пра новыя тавары, новыя ма-

дыфiкацыi iснуючых тавараў. 

Маркетынг патрабуе вывучэння рынку попыту ва ўмовах расту-

чай канкурэнцыi вытворцаў. У сувязi з гэтым расце роля 

тэхналагiчных платформаў, дзе падтрымлiваюцца ўстойлiвыя сувязi 

вытворцаў i дзяржаўных структураў, ад якiх залежыць магчымасць 

працы на ўнутраных рынках з магчымасцю размяшчэння вытвор-

часцяў у непасрэднай блiскасцi ад пакупнiкоў. Гарантыямi працы на 

рынку з’яўляюцца мiждзяржаўныя дамовы ў форме эканамiчных 

саюзаў. Такой формай маркетынгу актыўна карыстаюцца беларус-

кiя вытворцы пры ўдзеле дзяржаўных структураў. Гэта дазваляе 

мець доступ на рынкi Расii i еўразiйскiх краiнаў вытворцам высока-

канкурэнтнай прадукцыi на спрыяльных для iх умовах. У дадзеным 

выпадку важную ролю адыгрываюць фактары гiстарычнай памяцi, 

агульнай рэгiянальнай культуры. Банкаўскiя структуры падтрым-

лiваюць экспарт тавараў, укладваюць iнвестыцыi ў тава-

раправодзячую сетку. 

Узнiк механiзм цеснай сувязi маркетынгу з лагiстыкай. Тэрмiн 

«лагiстыка» выкарыстоўваецца ў фiласофii ў сэнсе алгарытму, ра-

цыянальнай дзейнасцi. Практыкi лагiстычнай дзейнасцi iснавалi ты-

сячы гадоў як усферы мыслення людзей, так i практычнай сферы 

ваенных паставак, гандлю. На выснове сучаснай тэорыi лагiстыкi 

створана сетка лагiстычных кампанiяў, якая займаецца дастаўкай 

тавараў пакупнiкам. КНР iнiцыявала транскантынентальны ла-

гiстычны праект «Адзiн пояс – адзiн шлях». У межах гэтага пады-

ходу ствараецца сетка iндустрыяльных паркаў, плануецца мад-

эрнiзацыя транспартных магiстраляў. Тэрыторыя Беларусi ўва-

ходзiць у эканамiчную прастору падобных праектаў, што дазваляе 

разлiчваць не толькi на рынкi еўразiйскiх краiнау, але i Еўрапейска-

га Саюзу. 
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Фiласофiя карпаратыўных структураў указвае на тое, што ар-

ганiзацыя (прадпрыемства, кампанiя) павiнны мець стратэгiю 

доўгатэрмiновага функцыянавання ва ўмовах пастаянных 

пераменаў i за кошт пераменаў. Звычайна гэтую тэматыку звяз-

ваюць са стратэгiчным менеджментам, якi бярэ пад увагу макраэка-

намiчныя i мiкраэканамiчныя фактары пераменаў з улiкам попыту, 

эканамiчнага цыклу, суадносiны мадэрнiзацыi i iнавацыйнай дзей-

насцi, аўтаматызацыi тэхналагiчных працэсаў. Рост эфектыўнасцi 

вытворчасцi, прадукцыйнасцi працы суправаджаецца аптымiзацыяй 

iснуючых структураў. 

Фiласофiя прадпрымальнiцкай дзейнасцi дае адказ на пытанне аб 

тым, як эфектыўна выкарыстоўваць чалавечы капiтал. Крынiцай 

занятасцi становяцца невялiкiя спецыялiзаваныя кампанii, якiя 

сфармiравалi рынак кансалтынгу, iнжынiрынгу, сферы паслуг. 

Прадпрымальнiцкая дзейнасць звязана з рызыкамi, якiя адносяц-

ца да сферау iнтэлектуальнай уласнасцi i барацьбы з карупцыяй. 

Фiласофiя права з’яўляецца важным элементам эканамiчнай дзей-

насцi. Няведанне законаў ад адказнасцi не вызваляе. 

Прадпрымальнiкам прыходзiцца мець дзелавыя кантакты не толькi з 

чыноўнiкамi, падаткавай iнспекцыяй, аўдытам, банкаускiм кантро-

лем, але i следчымi структурамi, калi iх дзейнасць вызначаецца ры-

самi ценявой эканомiкi. Каб пачынаючыя прадпрымальнiкi маглi 

разабрацца ў асаблiвасцях эканамiчнай дзейнасцi створана сiстэма 

падтрымкi гэтага сацыяльнага iнстытуту сучаснага грамадства. 

Дапамогу аказваюць мiжнародныя банкi ў выглядзе спецыяльных 

праграмаў, нацыянальная дзяржава цераз сiстэму бiзнес-

iнкубатараў, падаткавых iльготаў, дзяржаўных заказаў. 

Пад уплывам тэарэтычных даследаванняў у сiнергетыцы ў эка-

номiцы важную ролю сталi надаваць фактарам страхавання рызыкi, 

верагоднасцi, нелiнейнасцi, волацiльнасцi, дыверсiфiкацыi, бiзнес-

планавання. Актуальнай стала кейнсiянская метадалогiя падтрымкi 

вытворцаў пад час крызiсаў, паколькi стабiльнасць вытворчых 

структураў уплывае на занятасць. Падтрымка ажыццяўляецца цераз 

знiжэнне працэнтнай стаукi рэфiнансавання, крэдыты, дзяржаўныя 

заказы, электроннае дэклараванне тавараў. 

Фiласофiя карпаратыўных структураў указвае на фактар пераме-

наў, якi ствараюць прамысловыя рэвалюцыi. Чацвертая прамысло-

вая рэвалюцыя звязана з феноменам лiчбавай эканомiкi. У яе струк-

туры важную ролю адыгрываюць кампутаравыя праграмы, якiя за-
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бяспечваюць аперацыi банкаўскiмi карткамi, павышаюць мабiль-

насць прыняцця рашэнняу, транскцыйнай дзейнасцi i яе кантролю. 

Фiнансавы сектар выпрацавау крыптавалюту. Памiж кампутаравай 

праграмай i прамысловым прынтарам узнiкла прамая сувязь. Акту-

альнымi сталi электронны ўрад i электронны подпiс. 

Назiраецца канвергенцыя тэхналагiчнага дэтэрмiнiзму, менедж-

менту, маркетынгу, лагiстыкi. Грамадства ўсеагульнага карыстання 

патрабуе гарантыяў занятасцi для падтрымання пакупнiцкай здоль-

насцi насельнiцтва. Гэты акцэнт трансфармавау эканамiчнае разу-

менне глабалiзацыi. Прыклад далi ЗША. Яны дзеля захавання вы-

творчасцяў на тэрыторыi краiны актыўна карыстаюцца метада-

логiяй пратэкцыянiзму. Пасля распаду СССР Рэспублiка Беларусь 

прыклала ўсе намаганнi каб захаваць прамысловы i аграрны сектар 

краiны, якi гарантуе занятасць, магчымасцi экспарту, прамысловую 

i харчовую бяспеку краiны ва ўмовах растучых геапалiтычных 

рызыкау. 

Падтрымка дзяржавай мадэрнiзацыi вытворчасцяў паступова пе-

раводзiцца ў катэгорыi прамых iнвестыцыяў, што бачна на курсе 

нацыянальнай валюты. Змяншаецца рызыка даўгавой залежнасцi. 

Трансфармацыя эканамiчнай структуры прывязана да маркетынга-

вай i лагiстычнай парадыгмы стабiльных гандлевых партнераў, 

якiмi з яуляюцца Расiйская Федэрацыя, Еўрапейскi Саюз, КНР. 

Пастаяннае карыстанне таварам аднаго i таго ж вытворцы ства-

рае гарантыю бяспекi ва ўмовах растучай ролi сiмулякрау. На гэта 

звярнуў увагу Ж. Бадрыйяр. Сярод айчынных аўтараў гэтыя 

пытаннi на ўзроунi сiмвалiчнай функцыi мовы сталi прадметам раз-

гляду С. Саладоўнiкава. Беларускiя вытворцы актыуна займаюцца 

брэндзiнгам тавараў, паколькi яны з’яўляюцца крынiцай 

iнфармацыi аб нацыянальнай эканомiцы, нацыянальнай культуры, 

чалавечым капiтале. Гэтую задачу выконваюць тавараправодзячыя 

сеткi, цэнтры сэрвiснага абслугоўвання. Прыклад эфектыўнасцi 

гэтай працы дэманструе рэгiянальная стратэгiя прысутнасцi бела-

рускiх тавараў i вытворцаў у губернiях i рэспублiках Расiйскай 

Федэрацыi. 

Эканомiка i кiраванне прадпрыемствам, кампанiяй заснавана на 

фiласофii арганiзацыi. Гэтая фiласофiя ўключае сукупнасць унут-

рыарганiзацыйных прынцыпаў, маральных i адмiнiстратыўных 

нормаў i правiлаў узаемаадносiнаў персаналу, сiстэму каштоўна-

сцей i перакананняў, успрымаемую ўсiм персаналам i падначаленую 
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глабальнай мэце арганiзацыi. Парушэнне фiласофскiх прынцыпаў 

арганiзацыi cтварае канфлiктныя сiтуацыi памiж адмiнiстрацыяй i 

працаўнiкамi, вядзе да страты эфектыунасцi араганiзацыi. 

Фiласофiя арганiзацыi афармляецца нарматыўным дакументам, 

паколькi адносiны памiж персаналам cтрога рэгулююцца. Фiласофiя 

кiравання персаналам арганiзацыi заключаецца не толькi ў тым, каб 

задаволiць патрэбы арганiзацыi ў спецыялiстах, але i ў найбольш 

поўным задавальненнi iх патрэбаў. Фiласофiя арганiзацыi ствараец-

ца на выснове Канстытуцыi, Грамадзянскага кодэксу, Працоўнага 

кодэксу, Дэкларацыi правоў чалавека, Калектыўнай дамовы, вопыту 

лепшых арганiзацыяў. Улiчваецца тып вытворчасцi, форма 

ўласнасцi, галiна народнай гаспадаркi, колькасць працуючых у ар-

ганiзацыi, узровень iх дабрабыту, узровень культуры персаналу, 

асабiстыя погляды кiраўнiцтва. 

Дакумент пад назвай «Фiласофiя арганiзацыi» уключае мэты i 

задачы арганiзацыi, дэкларацыю правоў работнiкаў, патрабаваннi да 

паводзiнау працаўнiкоў, дзелавыя i маральныя якасцi, умовы працы 

i працоунае месца, сацяльныя гарантыi, сацыяльную падтрымку. 

У фiласофii арганiзацыi важную ролю адыгрывае абмеркаванне 

адносiны памiж доўгатэрмiновымi i кароткатэрмiновымi мэтамi. 

Фактычна абмяркоўваецца пытанне аб суадносiнах прамых пры-

быткаў ад таварных продажаў за кошт знiжак i прыбыткаў, 

фармiруемых знаходжаннем у трэндах зяленай эканомiкi, энергаз-

берагальных тэхналогiяў, экалагiчнай прадукцыi. 

 

3.4. Фiласофiя i камунiкатыўная кампанента грамадства 

Грамадства i дзяржава iснуюць дзякуючы камунiкацыям. Адны з 

гэтых камунiкацыяў ствараюць тэрытарыяльную цэласнасць 

дзяржавы шляхам будаунiцтва дарог, чыгунак, мастоў, судаходства, 

паветранай iнфраструктуры аэрапортаў. Людзi атрымлiваюць 

магчымасць перамяшчацца ў межах краiны, горада, што спрыяе iх 

працоўнай мабiльнасцi, занятасцi, сямейным сувязям. У структуры 

транспартных камунiкацый iнтэгравана лагiстыка. Беларусь валодае 

багатым вопытам гандлевых шляхоў, што дазваляе ей актыуна 

ўдзельнiчаць у сучасных транскантынентальных праектах. Адным з 

такiх праектаў стаў «Адзiн пояс – Адзiн шлях». У Беларускiм на-

цыянальным тэхнiчным унiверсiтэце падрыхтоўка спецыялiстаў па 

накiрункам транспартных камунiкацый вядзецца на аутатрактарным 

факультэце i факультэце транспартных камунiкацыяў. 
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Асобую катэгорыю камунiкацыяў складаюць камунальныя ка-

мунiкацыi. Яны выконваюць задачы водападачы i водаадвядзення, 

ацяплення, абслугоўвання i мадэрнiзацыi камунiкацый спальных, 

адмiнiстрацыйных, прамысловых раенаў. З камунальнымi ка-

мунiкацыямi звязаны энергетычныя камунiкацыi, якiя за-

бяспечваюць асвятленне памяшканняу i вулiц, падагрэу вады у 

ацяпляльны перыяд, электрычную зарадку i працу розных тэхнiч-

ных прыстасаванняў. Сюды ўваходзяць электрафiкаваныя ўчасткi 

чыгунак, метро, электрамабiлi, бытавыя прыстасаваннi, кампутары, 

ноўтбукi, мабiльныя тэлефоны. 

У Беларускiм нацыянальным тэхнiчным унiверсiтэце падрых-

тоўка спецыялiстаў па накiрункам энергетыкi вядзецца на факуль-

тэце энергетычнага будаўнiцтва i энергетычным факультэце. 

Аб'емы карыстання электрычнай энергiяй растуць, што зрабiла ак-

туальнай тэматыку эфектыўнага выкарыстання альтэрнатыуных 

крынiц энергii. Ею займаецца ў структуры БНТУ кафедра 

ЮНЭСКА. Важную ролю ў сicтэме прамысловых камунiкацыяў 

адыгрываюць нафтапровады, газапровады, водапровады. Па тэры-

торыi Беларусi праходзяць транзiтныя энергетычныя камунiкацыi. 

Частка нафты паступае з Расiйскай Федэрацыi на нафтаперапрацо-

ўчыя комплексы ў Новаполацку i Мазыры. Прыродны газ з 

Расiйскай Федэрацыi забяспечвае працу электрычных цеплавых 

станцый на тэрыторыi Беларусi. Беларуская АЭС трансфармуе 

энергетычную стратэгiю Беларусi па пазiцыi энергетычнай забяспе-

чанасцi. 

Асаблiвую ролю ў грамадстве адыгрывае фактар iнфармацыi, па-

колькi дзякуючы яму людзi могуць прымаць рашэннi, валодаць 

сiтуацыяй, задавальняць патрэбу ў мiжасабовай камунiкацыi, 

фармiраваць светапогляд, будаваць дзелавыя адносiны. Адной з 

першых iнфармацыйных тэхналогiй у людзей стала вярбальная ка-

мунiкацыя. Яна была дапоўнена пiсьмовай часткай у выглядзе тэкс-

таў. Для гэтага былi распрацаваны пiсьмовыя сiмвалiчныя, графiч-

ныя, лiчбавыя мовы. У межах тэксту адбылася iх канвергенцыя. 

Тэксты першапачаткова пicалiся на глiняных дашчэчках, а таксама 

чарнiламi на берасце, пергаманце, паперы. 

Беларусь унесла значны ўклад у фармiраванне тэхналогiй iнфар-

мацыйнай прасторы. Гэты ўклад быў яскравым у перыяд Адрадж-

эння i звязаны з кнiгадрукаваннем. Ф. Скарына стаяў у вытокаў ай-

чыннай традыцыi iнфармацыйнай прасторы. Друкарскай справай 
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займалiся С. Будны, М. Федараў, П. Мсцiславец, С. Собаль. Кнiгад-

рукаванне атрымала масавае распаўсюджанне на тэрыторыi 

Беларусi. Тэксты друкавалiся на беларускай, лацiнскай, польскай 

мовах. Друкарскай справе спрыялi патрэбы адукацыi, мастацкай 

культуры, тэалогii. 

Важную ролю фактар адзiнай нацыянальнай iнфармацыйнай 

прасторы адыграў у перыяд другога беларускага Адраджэння, калi 

беларусамоўныя часопiсы i газеты наладзiлi дыялог з насель-

нiцтвам. Пачынальнiкам гэтай працы стаў К. Калiноўскi i газета 

«Мужыцкая праўда». Пасля базавая роля ў функцыянаваннi iнфар-

мацыйнай прасторы беларускай нацыянальнай культуры перайшла 

да «Нашай нiвы». 

Пасля таго, як Беларусь набыла дзяржаўны статус у выглядзе 

БССР была зфармiравана сiстэма дзяржаўных сродкаў масавай iн-

фармацыi. Яна ўключала газеты, часопicы, радые. З 1922 году на 

тэрыторыi БССР асноўную ролю адыгрывалi федэратыўныя сродкi 

масавай iнфармацыi, якiя забяспечвалi функцыянаванне адзiнай iн-

фармацыйнай прасторы пятнаццацi саюзных рэспублiк. У гэтай 

прасторы ўсе большую ролю сталi адыгрываць вiзуальныя 

тэхналогii агiтацыйнага плакату, фатаграфii, кiнаiндустрыi, тэлеба-

чання. 

Пасля распаду СССР ва ўмовах незалежнай Рэспублiкi Беларусь 

сродкi масавай iнфармацыi трансфармавалiся ў сегмент эканамiчнай 

дзейнасцi пад назвай медыяiндустрыi. Гэта абумоўлена канверген-

цыяй камунiкатыуных тэхналогiяў у прасторы Iнтэрнэту. Меды-

яхолдынгi спалучаюць функцыю дзяржауных сродкау iнфармацыi з 

функцыяй камерцыйных паслуг на рынку рэкламы, сувязей з гра-

мадскасцю. Выпрацоуваецца комплексны мадэль трансфармацыi 

традыцыйных сродкау масавай iнфармацыi ў аператыуныя структу-

ры прадастаўлення якаснай iнфармацыi з улiкам палiтычных, эка-

намiчных iнтарэсаў Беларусi, ментальнасцi насельнiцтва, ка-

мерцыйных электронных паслуг, iнтэрактыуных тэхналогiяў дыяло-

гу ва ўмовах глабалiзацыi. 

Палiтычныя рашэннi ў накiрунку еўразiйскай iнтэграцыi 

cтварылi праблематыку адзiнай рэгiянальнай iнфармацыйнай 

прасторы. Яна стала прадметам разгляду ў працах С. Венiдзiктава. 

Метадалогiя iнфармацыйных войнаў, атрымаўшая распаўсюджанне 

ў дзейнасцi дзяржаў з глабальнымi амбiцыямi, акцэнтвала ўвагу бе-

ларускiх фiлосафау на пытаннях iнфармацыйнай бяспекi грамадства 
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i дзяржавы. Прадметам даследаванняў С. Масленчанкi сталi са-

цыяльныя групы ў форме субкультур. Яны прэтэндуюць на 

дамiнантны ўплыу на пэўныя групы насельнiцтва цераз сеткавыя 

структуры i адпаведную iнфармацыю. Дзейнасць падобных струк-

тураў падлягае дзейнасцi прававой парадыгмы нацыянальнай 

бяспекi. Асаблiва важна разумець прыярытэт гэтай парадыгмы ва 

ўмовах глабальнай праблемы тэрарызму, наркатрафiку, гандлю 

людзьмi. Усяго таго, што называецца ценявой эканомiкай. 

Прадметам даследаванняу стала праблема суб’ектыунасцi ў гла-

бальнай iнфармацыйнай прасторы, абумоуленая барацьбой 

палiтычных iнтарэсаў сродкамi фэйк-тэхналогiй. Распрацоўшчыкi 

аддаюцю перавагу не аб’ектыунасцi iнфармацыi, а палiтычнаму i 

эканамiчнаму кароткатэрмiноваму заказу. Яны канструiруюць пра-

дукты, якiя не маюць на мэце iнфармаваць, а пераследуюць мэты 

фармiравання грамадскай падтрымкi палiтычным акцыям канфлiкт-

най накiраванасцi. Беларуская палiтычная парадыгма бачання 

мiжнародных адносiнаў выключае такiя падыходы. У гэтых умовах 

расце роля даследаванняу медыяпрасторы Беларусi, звязаных з 

тэмамi кагнiтывiстыкi, ментальнасцi, талерантнасцi, суадносiны 

права i этыкi, фiласофii чалавека i фiласофii тэхнiкi ( А.Лойка,  

А. Якiмовiч, Я. Яскевiч). 

Побач з праблемамi камерцыйнай рэкламы абмяркоуваюцца 

праблемы сацыяльнай рэкламы. Пад увагу бярэцца накiрунак са-

цыяльнаарыентаванай функцыi сучаснай дзяржавы, якi патрабуе 

грамадскай падтрымкi ў выглядзе дабрачынных акцыяў, грашовых 

ахвяраванняў на рэалiзацыю гуманiтарных, духоўных праектаў па 

выратаванню жыцця цяжка хворых дзяцей, дагляду за бездапамож-

нымi адзiнокiмi людзьмi. Масмедыйнае iнфармацыйнае забеспячэн-

не такiх акцыяў адыгрывае не толькi прыкладную ролю дапамогi, 

але i кансалiдуючую ролю. У вынiку фармiруюцца канкрэтныя вы-

явы фiласофii гуманiзму. 

Парадыгма крэатыунай iндустрыi стварыла механiзм канверген-

цыi сiстэмы iнавацыйнай дзейнасцi i беларускiх сродкаў масавай 

iнфармацыi. Роля апошнiх заключаецца ў забеспячэннi функцы-

янавання тэхналагiчных платформаў. Адным з накiрункаў сталi 

стартапы. Распрацаваны прыкладныя сацыяльныя тэхналогii iнфар-

мацыйнай падтрымкi пачынаючых шлях у крэатыўную iндустрыю 

вучоных, распрацоўшчыкау. Адной з тэхналогiяў стаў 

краўдфандынг. Выкарыстоўваюцца спецыялiзаваныя сайты-
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пляцоўкi ў сетцы Iнтэрнэту. За выснову бярэцца сацыяльна-

вартасная iнтэрнэт-благачыннасць у межах сацыяльнага праекту – 

дапамога састарэлым людзям, арганiзацыя суботнiкаў, прыцыгванне 

сродкаў спачуваючых людзей. У лiку праектаў аказваюцца iнава-

цыйныя праекты, якiя cтановяцца вядомымi шырокай аўдыторыi. 

Той, хто ахвяруе сродкi на праект сам вызначае iх памер i адначасо-

ва фармiруе попыт на iнавацыйны прадукт. Рэклама стартапа праду-

гледжвае выкарыстанне вiзуальных тэхалогiяў. Фiласофскiя i мета-

далагiчныя аспекты вiзуальных тэхналогiяў сталi прадметам дасле-

даванняў у працах А. Лойкi, А. Якiмовiч. 

Камунiкацыя стала важнай часткай карпаратыўных структураў. 

У сувязi з гэтым набылi вартасць этыка дзелавых зносiнаў, этыка 

праграмовай iнжынерыi, сiнергiя, сацыяльная псiхалогiя партыку-

лярных структураў (А. Лойка). Карыстальнiкi iнфармацыi сталi яе 

крынiцай аб чым сведчаць электронныя энцыклапедыi, Iнстаграмм 

(фотаздымак i аўтарскi тэкст). Захоўвае актуальнасць праблема 

канфiдэнцыяльнасцi, манiпулявання iнфармацыяй. Тэхнiка-

тэхналагiчны ўзровень iнфармацыйных тэхналогiяў у Беларусi выз-

начаюць дасягненнi рэзiдэнтау кампанiяў Парку высокiх 

тэхналогiяў. 

 

3.5. Фiласофiя ў функцыi метадалагiчнага забеспячэння 

iнжынернай дзейнасцi 

Беларускiя iнжынеры, як i нямецкiя i амерыканскiя iх калегi 

праяўляюць пастаянную цiкавасць да фiласофскiх абагульненняу па 

тэматыцы тэхнiкi, праектнай, канструктарскай дзейнасцi, ролi 

тэхнiкi ў грамадстве. Паколькi iнжынеры з’яўляюцца прыхiльнiкамi 

навукова-тэхнiчнага прагрэсу, то яны рэдка крытыкуюць сваю 

дзейнасць з пазiцый экалогii, гуманiтарных наступстваў. 

Прафесiйныя фiлосафы, наадварот больш увагi ўдзяляюць 

аналiзу негатыўных наступствау навукова-тэхнiчнага прагрэсу ў 

адносiнах да грамадства i асобы. Аднак есць такiя сярод iх, якiя 

з’яўляюцца прыхiльнiкамi тэхналагiчнага прагрэсу. Яны абгрунта-

валi неабходнасць вядучай ролi iнжынераў у сучасным грамадстве. 

Канцэпцыя называецца тэхнакраттызм. Яе распрацаваў на пачатку 

ХХ стагоддзя Т. Вэблен, прадстаўнiк Чыкагскай эканамiчнай школы 

(ЗША). Рынкавая эканомiка не ўспрыняла канцэпцыю, таму iнжы-

нерам прыходзiцца даказваць свае арганiзацыйныя здольнасцi ў 

якасцi менеджэраў сучасных кампанiяў, у структурах мiнiстэрства 
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прамысловасцi, энергетыкi, камунальнай гаспадаркi, будаўнiцтва, а 

таксама ў праектных арганiзацыях, канструктарскiх бюро, у цэхах 

прадпрыемстваў, кар’ерах i шахтах. Тэхнакраты-мiнiстры адыгры-

ваюць важную ролю ў забеспячэннi бесперапыннай дзейнасцi роз-

ных галiн гаспадаркi. 

Адным з першых мадэль iнжынера-сiстэматэхнiка распрацавау i 

асвоiў на Беларусi Ф. Скарына. Ен займаўся тыпаграфскай справай. 

Яму прыйшлося сканструяваць друкарскi cтанок, асвоiць 

тэхналогiю друкавання, стаць менеджэрам, паколькi друкарская 

справа патрабавала немалых сродкау. Ен займаўся маркетынгам i 

лагiстыкай, паколькi ўкладзеныя ў выданнi cродкi трэба было аку-

паць. З асэнсаваннем уласнай прафесiйнай вартасцi да яго прыйшло 

жаданне выпрацаваць аўтарскi стыль гравюр, лiтаграфii, кнiжных 

выданняў. 

К. Семяновiч меў даследчыя iнжынерныя iнтарэсы ў балiстыцы, 

пiратэхнiцы, ракетабудаваннi. Абапiрауся на класiчную механiку  

Г. Галiлея, Р. Дэкарта. У фiласофii такi падыход называецца ме-

ханiцызмам. Як вядома балiстыка адыгрывае важную ролю ў арты-

лерыi пры разлiку каардынат, траекторыi i дакладнасцi паражэння 

аб’ектаў ваеннай iнфраструктуры i камунiкацыяў. Пiратэхнiка за-

бяспечвае спалучэнне выбуховых эфектаў з iх эстэтычнай функцы-

яй пад час карнавалаў, святаў, салютаў. Ракетабудаванне арынтава-

на на распрацоўку носьбiтаў а бектаў, з мэтай iх дастаукi на запла-

наваныя арбiты, траекторыi, пляцоўкi. 

Сiстэма вышэйшай iнжынернай адукацыi ўзнiкла ў XVIII ста-

годдзi ў Францыi. Адным з першых ею скарыстаў Т. Касцюшка.  

Ен адначасова прайшоў адукацыю ў Парыжы ў вышэйшай 

полiтэхнiчнай школе i Акадэмii мастацтваў па накiрункам 

будаўнiцтва ваенных умацаванняў, дарог, шлюзаў. Талент 

iнжынера-сiстэматэхнiка ен рэалiзаваў у ЗША пад час вайны. Па яго 

праекту была пабудавана сiстэма ваеннай iнфраструктуры, адным з 

элементау якой стала ваенная акадэмiя ў Уэст-Пойнце. На радзiме 

Т. Касцюшка не змог рэалiзавацца як iнжынер з-за палiтычных 

абставiнаў. Ен узначальваў паўстанцкае войска, якое прайграла  

А. Сувораву. Жыцце ен вымушаны быў правесцi за мяжой. 

У XIX стагоддзi моладзь з Беларусi стала атрымлiваць iнжынер-

ную адукацыю ў сталiцы Расiйскай iмперыi. Попыт на iнжынераў 

быў абумоўлены будаўнiцтвам чыгунак, фабрыкаў, заводаў, развiц-

цем гарадской гаспадаркi. Адным з першых iнжынераў Беларусi, 
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што звярнуўся да фiласофскай творчасцi, стаў А. Паўлоўскi. Ен 

працаваў у Вiцебску iнжынерам чыгуначнiкам. Ен напiсаў творы аб 

ролi тэхнiкi ў сацыялiзацыi жанчын, аб узаемаадносiнах тэхнiкi i 

рэлiгii. 

У канцы XIX стагоддзя вызначылася трансфармацыя ў 

метадалогii канструктурскай дзейнасцi. Распрацоўкам сталi 

папярэднiчаць навуковыя даследаваннi, з якiх у якасцi прыкладных 

рашэнняу вынiкалi абгрунтаваннi тэарэтычных пошукаў. На Бела-

русi падобны мадэль навукова-даследчай i вопытна-

канструктарскай дзейнасцi апрабiраваў Я. Наркевiч-Едка (1848-

1905). Ен займаўся комплексам прыкладных праблемаў, звязаных з 

медыцынай, сельскай гаспадаркай, метэрыалогiяй. На ўзроўнi наву-

ковых даследаванняў яго цiкавiла геафiзiка i хiмiя атмасферных 

працэсаў. Дыгностыка захворванняў падштурхнула яго да неабход-

насцi вiзуалiзацыi жывых арганiзмаў. Ен стаў вынаходнiкам элек-

траграфii. Праблемы сельскай гаспадаркi, звязаныя з навальнiцамi i 

маланкамi падштурхнулi яго да распрацоўкi маланкаадводаў. Тэры-

тарыяльная аддаленасць камунiкантаў падштурхнула яго да iнжы-

нернага рашэння ў форме бяздротавай перадачы электрамагнiтных 

сiгналаў. На жаль Я. Наркевiч-Едка ня быў мэнеджэрам. Яму хапiла 

вопыту i сродкаў толькi на адкрыцце ў сваiм памесцi станцый 

назiрання i электраграфiчнай, электрабiялагiчнай, хiмiчнай лабара-

торый. 

У першай палове ХХ стагоддзя тэрыторыя Беларусi аказалася ў 

эпiцэнтры cусветных войнаў, рэвалюцый, наступлення польскай 

армii, нацысцкай нямецкай акупацыi, сталiнскiх рэпрэсiяў. Тале-

навiтыя даследчыкi-iнжынеры пакiдалi краiну. Адны гэта рабiлi каб 

быць у цэнтрах асноуных рэвалюцыйных падзеяў. Гэта было ха-

рактэрна для А. Багданава (1873-1928) i С. Яноўскай (1896-1966). 

Другiя, як П. Сухi (1895-1975), Я. Зяльдовiч (1914-1987), Л. 

Чыжэўскi (1897-1964) iммкнулiся атрымаць адукацыю i працаваць у 

навуковых цэнтрах i канструктарскiх бюро Ленiнграда i Масквы. Б. 

Кiт (1910-2018) накiрункам адукацыi абраў Вiленскi i Мюнхенскi 

ўнiверсiтэты. Як спецыялiст па ракетнаму палiву ен рэалiзаваўся ў 

ЗША. 

А. Багданаў праводзiў даследаваннi блiзкiя тэматыцы сучаснай 

кiбернэтыкi. Яго займала тэорыя самаарганiзацыi сiстэмау на выс-

нове iнфармацыi. У сярэдзiне ХХ стагоддзя Н. Вiнер апiсаў 

кiбернэтыку i на гэтай выснове хутка развiўся прыкладны накiрунак 
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тэхнiчнай кiбернэтыкi. Адным з асноўных элементаў якой сталi 

кампутары i iнфармацыйныя тэхналогii. 

С. Яноўская на выснове заняццяу фiласофiяй матэматыкi 

прыйшла да высновы аб iнжынернай важнасцi матэматычнай логiкi. 

Працуючы ў Маскоўскiм дзяржаўным унiверсiтэце яна спрыяла пе-

ракладу i выданню навуковых прац прадстаўнiкоў аналiтычнай 

фiласофii, распрацаваўшых парадыгму штучнага iнтэлекту i сфар-

муляваўшых крытэрыi тэсцiравання кампутаравай праграмы на ста-

тус штучнага iнтэлекту. Яна спрыяла абароне ў МДУ дысертацый 

па тэхнiчнай кiбернэтыцы. Створаная ею кафедра матэматычнай 

логiкi адыграла важную ролю ў станауленнi савецкай школы 

тэхнiчнай кiбернэтыкi i дазволiла забяспечыць ваенна-прамысловыя 

распрацоўкi СССР iнфармацыйнымi тэхналогiямi. 

Л. Чыжэускi стаў распрацоушчыкам каэвалюцыйнай фiласофii 

гiстарычных працэсаў. Асноунай адзiнкай гэтай фiласофii 

з’яўляецца цыкл, якi вызначаецца рэгулярнымi перыядамi электра-

магнiтнай актыўнасцi на Сонцы. Ен роўны адзiнаццацi гадам. Пры-

рода дынамiчных працэсаў на Сонцы вызначае адметнасцi бiялагiч-

ных i сацыяльных працэсаў на Зямлi. Асноўныя прынцыпы тэорыi 

былi сфармуляваны ў дакладзе ў 1915 годзе. У 1918 годзе была аба-

ронена дысертацыя. Аднак падобная фiласофiя не магла iснаваць 

паралельна з афiцыйнай фiласофiяй марксiзму-ленiнiзму. Таму 

навуковец рашыў яе аргументаваць навуковымi даследаваннямi i 

тэхнiчнымi рашэннямi. У ходзе бiялагiчных даследаванняу ен 

знайшоў бактэрыi, якiя рэагуюць на сонечную актыўнасць i могуць 

папярэджваць аб перыядзе высокай сонечнай актыўнасцi ў выглядзе 

магнiтных бураў у атмасферы Зямлi. Ужо як iнжынер-канструктар 

Л. Чыжэўскi рашыў распрацаваць спецыяльны генератар адмоўных 

аэраiенаў для падтрымання i ўмацавання iмуннай сiстэмы людзей 

схiльных да сардэчна-сасудзiстых захворванняў, паколькi яны 

знаходзяцця пад час сонечных бураў у зоне высокай рызыкi. Пры-

бор (лямпа Чыжэўскага) быў створаны на выснове тэзiсу аб тым, 

што адмоўна зараджаны кiсларод аказвае аздараўленчае дзеянне на 

арганiзм. Асаблiва гэта важна для людзей, якiя шмат часў 

праводзяць у закрытых памяшканнях i пад зямлей. Даследаваннi i 

распрацоўкi Л. Чыжэўскага атрымалi высокае прызнанне з Новым 

Ерку ў 1939 годзе на сусветным форуме бiяфiзiкаў. Аднак гэтае 

прызнанне не дапагло вучонаму пазбегнуць рэпрэсiяў. 
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П. Сухi стаў выдатным савецкiм авiяканструктарам. Ен нарад-

зiўся ў Глыбокiм. Доўгi час жыў i працаваў у Гомелi. Яго цiкавiла 

ракетная аэрадынамiка звышхуткiх самалетаў. Яму ўдалося вы-

працаваць алгарытм разлiкаў, якi дазволiў яму стварыць пяцьдзесят 

тыпаў ваенных самалетаў пад агульнай назвай СУ. Гэта 

знiшчальнiкi, штурмавiкi. Самалеты серыi СУ забяспечвалi амаль 

палову ўсiх тыпаў самалетаў ваенна-паветраных сiлаў СССР. 

Вялiкую ролю яны адыгрываюць у сучасных ваенна-касмiчных вой-

сках Расiйскай Федэрацыi. 

Я. Зяльдовiч стаў адным з самых вядомых прадстаунiкоў савец-

кай школы тэхнiчнай фiзiкi i астрафiзiкi. Ен займаўся фiзiкай гарэн-

ня, выбуху, дэтанацыi. У 1939 годзе ажыццявiў разлiк кiнэтыкi лан-

цуговай рэакцыi дзялення ўрана ў водным растворы. Адзiн са ства-

ральнiкаў атамнай (1949), вадароднай (1953) бомбаў. 

Пасля Вялiкай Айчыннай вайны к шасцiдзесятым гадам 

зфармiравалася iснуючая да цяперашняга часу структура прамысло-

васцi i сельскай гаспадаркi Беларусi. Падрыхтоўка тэхнiчных спе-

цыялicтаў, iнжынерных кадраў для прадпрыемстваў, праектных ар-

ганiзацыяў, канструктарскiх бюро, навуковае забеспячэнне кан-

структарскiх распрацовак стала адной з важных задач навучальных 

устаноў, такiх як Беларускi полiтэхнiчны iнстытут. На базе 

кафедраў узнiклi навуковыя школы забеспячэння канструктарскай 

дзейнасцi ў галiне транспарту. У даследаваннях удзельнiчалi Ю. 

Атаманаў, В. Аутушка, .У. Байкоў, М. Богдан, М. Болбас, С. Бялоў,  

Э. Гайнуддзiнаў, А. Грышкевiч, В. Гуськоў, Р. Iвуць, М. Пiлiпук,  

В. Пахабаў, А. Рукцяшэль, А. Салагуб, А. Скойбеда, В. Цярэшка,  

У. Ярашэвiч. 

Навукова-даследчае забеспячэнне машынабудаўнiчай дзейнасцi з 

улiкам металургiчнай вытворчасцi ажыццявiлi I. Бабук, Л. Багiнскi, 

Я. Бельскi, Г. Бяляеў, А. Вавiлаў, Л. Варашнiн, У. Дзямiдаў, А. Га-

лушка, С. Гурын, Э. Дзячко, А. Дудзяк, Л. Iсаевiч, Г. Ждановiч,  

В. Кавалеўскi, А. Камароў, В. Камароў, М. Канэ, У. Калешка,  

А. Качаргiн, Д. Кукуй, I. Купрыянаў, А. Лазаранкаў, Я. Ложачнiкаў,  

Ж. Мрочак, А. Прысевак, А. Роман, М. Сачко, В. Сiдарэнка,  

М. Сiткевiч, А. Слуцкi, М. Спiрыдонаў, А. Сцепаненка,Р. Тофпянец, 

У. Трыбушэўскi, I. Трусава I. Фiлонаў, Я. Фельдштэйн, Дз. Худа-

кормаў, У. Цiмашпольскi, У. Яцкевiч. 

Сiстэмныя даследаваннi ў вобласцi механiкi працэсаў трэння, 

зносу, зносастойкасцi прывялi да фармiравання беларускай школы 



109 

трыбафатыкi. Асноўную ролю ў яе станаўленнi адыгралi даследа-

ваннi i распрацоўкi Л. Сасноўскага. Ен пачаў з даследаванняў 

тэхнiчных праблемаў трэння дэталяу i вузлоў. Для гэтага яму спат-

рэбiўся мiждысцыплiнарны падыход. Ен ажыццявiў канвергенцыю 

класiчнай механiкi з тэрмадынамiкай. Вынiкам даследаванняў стала 

новая рэдакцыя матэрыялаведання. Яна заснавана на практычным 

вопыце стварэння сталiстага чыгуну з якасцямi, адпавядаючымi 

эканамiчнай мэтазгоднасцi выкарыстання ў чыгуначным бу-

даўнiцтве. 

Даследаванне працэсаў трэння, зносу, зносастойкасцi 

ажыццяўляецца Л. Сасноўскiм на выснове катэгарыяльных струк-

тураў дыялектыкi i кiбернэтыкi. Фiласофскi змест распрацаванай 

метадалогii даследаванняў у тэхнiчных навуках прааналiзаваны  

А. Лойка. 

Фармiраванне праблематыкi штучнага iнтэлекту i iнтэграцыя яе 

ў iнжынерную дзейнасць стала вынiкам дзейнасцi А. Багданава 

(Малiноўскага) i С. Яноўскай. А. Багданаў распрацаваў метада-

лагiчныя падыходы да распрацоўкi кiбернэтыкi. Твор называецца 

«Тэкталогiя». С. Яноўская займалася праблемамi матэматычнай 

логiкi. Яна актыўна падтрымлiвала пад час працы ў Маскоўскiм 

дзяржаўным унiверсiтэце кандыдацкiя i доктарскiя працы па 

кiбернэтыцы. Дзякуючы ей у СССР на рускай мове былi выдадзены 

працы заснавальнiкаў праблематыкi штучнага iнтэлекту. 

У шасцiдзесятых гадах ХХ стагоддзя назiраўся рост iнтарэсу да 

праблематыкi штучнага iнтэлекту. У Беларусi гэтымi пытаннямi ак-

тыўна займаўся М. Жукаў. Прадметам яго даследаванняу стала iн-

фармацыя, свядомасць, матэматыка, матэматычная логiка. А. Кар-

люк напiсаў працу прысвечаную праблематыцы штучнага iнтэлек-

ту. М. Крукоўскi звязаў кiбернэтыку, логiку, эстэтыку ў адзiную 

праблематыку даследавання кагнiцыi. 

М. Рожын ажыццявiў даследаванне эвалюцыi кагнiтыўных 

канцэптуальных схемаў свядомасцi чалавека на прыкладзе 

эвалюцыi англамоунай эпiстэмалогii. Ен паказаў выключную ролю 

фiласофii I. Канта ў фармiраваннi семантычнага коду еўрапейскай 

культуры. В. Мартынаў гэты код актуалiзаваў на метадалагiчнай 

выснове сiнтэзу лiнгвiстыкi i матэматычнай логiкi. Ен распрацаваў 

унiверсальны семантычны код, якi забяспечвае не толькi 

прадстаўленне ведаў, але i iх генерацыю на выснове дэдукцыi ў 

аксiяматычнай мадыфiкацыi. Фармiруюцца алгарытмы, утрымлiва-
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ючыя семантычную класiфiкацыю намiнатыўных адзiнак. Гэта дае 

магчымасць кампутаравай праграме прымаць рашэннi ў адпаведна-

сцi з атрымлiваемай ею iнфармацыi. Выпрацавана метадалагогiя 

ўнiверсальнай тэорыi вылiчання сэнсау. Тэорыя прадпiсвае прагра-

ме квалiфiкаваць глаголы – «акцыi», каб перадаць змены, эвалю-

цыю. За выснову бярэцца структура – суб’ект, акцыя, аб’ект. 

Непасрэдна праблемамi iнфарматыкi i кiравання вучоныя Бела-

русi займалiся ў iнстытуце тэхнiчнай кiбернэтыкi АН БССР. Сярод 

спецыялiстаў вылучыўся С. Абламейка. Прадметам яго навуковых 

iнтарэсаў стала апрацоўка здымкаў. Пасля распаду СССР даследа-

ваннi ў галiне iнфарматыкi сканцэнтравалiся ў аб’яднаным iнстыту-

це праблем iнфарматыкi НАН Беларусi. На ўзроўнi двубаковай каа-

перацыi навукоўцаў Беларусi i Расii ў форме саюзнай праграмы 

СКIФ створаны i ўведзены ў эксплуатацыю звышкампутар. 

Працягам сумеснай праграмы стаў кластэр. Ен уключае ўзаемадзе-

янне з касмiчнай галiной Беларусi. Гэтая галiна атрымала развiцце, 

дзякуючы актыунаму ўдзелу беларусаў у касмiчных праграмах 

СССР, а цяпер i Расiйскай Федэрацыi. 

У атрадзе касманаўтаў Расii есць ураджэнцы Беларусi. Касмiч-

ныя тэхналогii iнтэграваныя з дасягненнямi кiбернэтыкi дазволiлi 

Беларусi дасягнуць высокага ўзроўню i якасцi аказання iнфарма-

цыйных паслуг. На арбiту Зямлi выведзены штучны спадарожнiк. У 

вынiку Беларусь стала карыстаццыа хутка растучым рынкам масс-

медыйных паслуг на выснове заключэння камерцыйных кантрактаў 

з карыстальнiкамi iнфармацыi.  

Рэалiзуецца традыцыя беларускага касмiзму, у iнжынерных вы-

токаў якой стаяў К. Семяновiч. Распрацаваныя iм эскiзы парахавых 

ракет дачакалiся ўвасаблення ў дзейнасцi сучасных беларускiх 

iнжынерау. Ваенна-прамысловы комплекс Беларусi ажыццявiў пра-

ект ракеты сярэдняга дзеяння пад назвай «Паланэз». У вынiку ка-

ляземная касмiчная прастора стала часткай адзiнага iнфармацыйна-

тэхнiчнага комплексу. Цэнтры кiравання знаходзяцца на тэрыторыi 

Беларусi. Яны спалучаюць розныя задачы, што адлюстроўваюцца ў 

дзейнасцi Парку высокiх тэхналогiяў i ў дзейнасцi навучальных 

устаноў, акцэнтаваных на падрыхтоўцы спецыялicтаў для сектару 

iнфармацыйных паслуг. Гэта БДУ, БДУI, БНТУ. 

У адукацыйных установах склалiся навукова-педагагiчныя ка-

лектывы кафедрау iнфарматыкi. На вядучую ролю выйшаў Бела-

рускi дзяржауны ўнiверсiтэт iнфарматыкi, якi сумесна з Паркам вы-
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сокiх тэхналогiяу пры актыўным удзеле рэзiдэнтаў парку стварыў 

лабараторную кампутаравую базу падрыхтоўкi спецыялiстаў для 

эканомiкi iнфармацыйных паслуг. Беларускi нацыянальны тэхнiчны 

ўнiверсiтэт спецыялiзуецца на прыкладных аспектах канвергенцыi 

iнфармыйных тэхналогiяў з дзеючымi тэхналагiчнымi працэсамi ў 

прамысловасцi, а таксама на аўтаматызацыi энергетычнага, транс-

партнага, камунальнага, лагiстычнага комплексаў. Тэхнiчныя 

накiрункi прадстауляюць В. Кавалеўскi (аптымальнае кiраванне ў 

тэхнiчных сiстэмах, матэматычнае мадэляванне задач кiравання),  

А. Прыгожы (матэматычнае i праграмнае забеспячэнне ЭВМ, ком-

плексаў, сiстэм, сетак, аўтаматызаванага праектавання i штучнага 

iнтэлекту), Р. Фурунжыеў (лiчбавае кiраванне), В. Цвяткоў (камп 

ютэрызацыя iнжынернага праектавання). 

Дыгiталiзацыя набыла шырокi спектр укаранення. Не стаў вы-

ключэннем гандаль, банкаўскi i медыйны сектар. На механiзмы 

электроннага дэкларавання перайшло мiнiстэрства падаткаў i мыт-

ныя структуры. Электронным стаў дакументазварот. 

Перспектывы iнфарматызацыi грамадства разглядаюцца на фiла-

софскiм узроўнi з улiкам трансгуманiзму. Прагназуецца пераход 

эвалюцыi чалавека на гiбрыдную аснову з усе больш растучай 

роляй кампутаравых праграмаў i робатаў. Гэты пераход звязваецца з 

чацвертай прамысловай рэвалюцыяй. Яна прыйшла на змену трэцяй 

прамысловай рэвалюцыi, даушай пачатак iнфарматызацыi грамад-

ства, эканомiкi, навуковай, канструктарскай дзейнасцi. Яе пачатак у 

саракавых гадах ХХ стагоддзя распрацоўкай кiбернэтыкi абвясцiў 

Н. Вiнер. 

Чацвертая прамысловая рэвалюцыя прадоўжыць тэндэнцыю вы-

цяснення з рабочых месцаў людзей. Дзяржаўным уладам прыйдзец-

ца адпаведна гэтым скарачэнням рэалiзоўваць сацыяльныя прагра-

мы новых працоўных месцаў. Асаблiвая роля адводзiцца iнстытуту 

прадпрымальнiцтва. З iм звязваюцца магчымасцi развiцця сектару 

паслуг, пераходу людзей у сферу турызму, рэкламнай дзейнасцi, 

кансалтынгу, iнжынiрынгу, сектар карпаратыуных паслуг. На рынку 

iнжынернай дзейнасцi вырасце вартасць праектнай, канструк-

тарскай, тэхналагiчнай кампаненты з улiкам прафесiйных кам-

петэнцый у галiнах аўтаматызацыi i робататэхнiкi. Важную ролю 

адыгрываць кампутаравае дызайн-праектаванне i iмiтацыйнае мад-

эляванне. У iнжынернай дзейнасцi выкарыстоуваецца цэлая сiстэма 
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спецыялiзаваных кампутаравых праграмаў з функцыямi праекта-

вання, рашэння творчых задачаў, кiравання i кантролю. 

Тэхнагенная катастрофа на Чарнобыльскай АЭС паставiла на 

нейкi час пад сумнеў перспектывы выкарыстання патэнцыялу 

ядзерных даследаванняў у мiрных мэтах. Пачалiся пошукi шляхоў 

звязаных з мадэрнiзацыяй ужо iснуючай энергетычнай сiстэмы, ас-

нову якой фармiруюць цеплавыя электрычныя станцыi. На базе Бе-

ларускага нацыянальнага тэхнiчнага ўнiверсiтэту зфармiравалася 

школа даследчыкаў, якая цесна супрацоўнiчае з iнстытутам цепла-

масаабмену НАН Беларусi, БДУ. Сярод iх В. Анiшчанка, У. Бубноў, 

Р. Есьман, Г. Жыхар, М. Караткевiч, Г. Кулакоў, Ю. Малевiч,  

Ю. Мулеў, А. Несянчук, У. Новаш, Р. Паспелаў, Т. Паспелава,  

Ф. Раманюк, К. Сцепанчук, М. Стралюк, В. Федзiн, Б. Фiраго. 

Пошукi эфектыунага выкарыстання альтэрнатыуных крынiцаў 

энергii вядуцца на кафедры ЮНЭСКА, якая функцыянуе ў складзе 

БНТУ. Накiрунак узначальвае В. Баштавы. У сувязi з будаўнiцтвам 

Беларускай АЭС адноўлена падрыхтоўка ў БДУ i БНТУ спе-

цыялiстаў для атамных станцыяў. Беларускiя энергетыкi актыўна 

ўзаемадзейнiчаюць з МАГАТЭ, паколькi пытаннi бяспекi i экалогii 

адыгрываюць важную ролю пры рэалiзацыi праектаў у галiне энэр-

гетыкi. Беларусь з’яўляецца актыўнай удзельнiцай мiжнароднай 

праграмы па ўстойлiваму развiццю. Канцэпцыя гэтай праграмы бы-

ла распрацавана ў 1992 годзе ў Рыя-дэ-Жанейра (Бразiлiя) пад час 

канферэнцыi ЮНЭСКА. У свеце гэтай канцэпцыi важную ролю 

адыгрывае iнжынерная экалогiя. Яна займаецца пытаннямi распра-

цоўкi тэхналогiй безадыходнай вытворчасцi, утылiзацыi, рэкульты-

вацыi, шматразовага выкарыстання матэрыялаў i энергii, ачысткi, 

рэцыклiнгу. Гэта пытаннi актуальныя для горнай iнжынерыi, каму-

нальнай гаспадаркi, сельскагаспадарчай вытворчасцi, хiмiчнай пра-

мысловасцi, архiтэктуры горада. 

Узмацненне гуманiтарнай кампаненты ў iнжынернай дзейнасцi 

абумоўлена тэхнiзацыяй сектару медыцынскiх паслуг. У апера-

цыйных на выснове канвергенцыi лазэрных i кампутаравых 

тэхналогiяў выкарыстоўваюцца комплексы аператыўнай хiрургiч-

най дапамогi, дыягностыкi, кантролю за пасляаперацыйным 

перыядам аднаўлення арганiзму. Распрацаваны i пастаянна мад-

эрнiзуюцца прыстасаваннi для iнвалiдаў. Выкарыстоўваюцца 

тэхналогii электроннай рэгiстрацыi, электроннай кансультацыi, апе-

ратыўнага выклiку хуткай дапамогi. Высокiм узроўнем iнжынернай 
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кампаненты характэрызуецца стаматалагiчны сектар i сектар касме-

тычнай хiрургii. З медыцынскiмi тэхналогiямi звязана спартыўная 

iнжынерыя, якая закладвае ў канструктарскiя рашэннi фактар 

максiмальнай бяспекi карыстальнiкаў трэнажораў. На гэта арыента-

вана iнжынерыя спартыуна-забаўляльных культурных аб’ектаў. 

Пытаннi бяспекi востра стаяць перад iнжынерыяй гандлева-

забаўляльных цэнтраў. 

Мiнiстэрства надзвычайных сiтуацыяў сканцэнтравала ў сваей 

структуры iнжынерную кампаненту звязаную з робататэхнiкай, 

спецыяльнай тэхнiкай манiторынгу i мiнiмiзацыi наступстваў ката-

строфаў, аварый, прыродных з’яў. 

 

3.6. Фiласофiя гуманiзму i сацыяльныя тэхналогii гiстарычнай 

памяцi 

Якiя б задачы грамадства не вырашала яно абапiраецца на рэсур-

сы гiстарычнай памяцi. Гэтыя рэсурсы дазволiлi Беларусi пад час 

распаду СССР захаваць прамысловасць, агарарную вытворчасць, 

сiстэму адукацыi, сацыяльныя праграмы. Была забяспечана перай-

мальнасць працы беларускага народу, чалавечага капiталу. Створа-

ныя папярэднiмi пакаленнямi беларусаў iнфраструктура i камунiка-

цыi сталi прадметам мадэрнiзацыi. 

Асаблiвы накiрунак палiтыкi гiстарычнай памяцi беларускай 

дзяржавы складае фiласофiя гуманiзму ў выглядзе памяцi аб мiлье-

нах загiнуўшых грамадзян Беларусi пад час Вялiкай Айчыннай вай-

ны. Акупацыя краiны нямецкiмi войскамi суправаджалася масавым 

знiшчэннем насельнiцтва згодна расавай тэорыi непаўнацэннасцi 

народаў Усходняй Еўропы. У лiку спаленых весак не толькi Ха-

тынь, але i тысячы яе сясцер па трагiчнаму лесу. Шмат людзей, у 

тым лiку дзяцей было знiшчана ў канцэнтрацыйных лагерах. Мема-

рыяльныя комплексы нагадваюць аб вялiкай трагедыi. На тэрыторыi 

Беларусi створаны комплексы мужнасцi салдатаў, афiцэраў Савец-

кай Армii i партызанаў. Аб мужнасцi нагадваюць назвы вулiцаў, 

плошчаў. Дзень Незалежнасцi Беларусi прымеркаваны да Дня вы-

звалення сталiцы i большай часткi краiны ад нямецка-фашысцкiх 

захопнiкаў. 

Сумесныя даследаваннi беларускiх i расiйскiх фiлосафаў з удзе-

лам кафедры фiласофскiх вучэнняў БНТУ дазволiлi актуалiзаваць 

такi рэсурс сумеснай гiстарычнай памяцi народаў як сямейны фата-

графiчны альбом. Фотаздымкi захоўваюць вiзуальную сямейную 



114 

памяць аб трыдцатых-саракавых гадах ХХ стагоддзя. Фотаздымкi 

сталi асноўнай кампанентай вiзуальнай сямейнай памяцi аб 

загiнуўшых членах сям’i, аб памерлых ветэранах. 

У структуру сацыяльных тэхналогiяў гiстарычнай памяцi важная 

роля належыць дзейнасцi спецыяльных пошукавых атрадаў 

Беларусi i Расii. Яны вывучаюць асаблiвасцi ваеннага адзення роз-

ных армiяў каб у палявых умовах хутка распазнаваць па артэфактам 

знаходак прыналежнасць загiнуушых да пэўнага гiстарычнага часу. 

Пасля апазнання астанкi загiнуўшых воiнаў перазахоўваюцца з уд-

зелам грамадскасцi, блiзкiх людзей, мясцовых жыхароў. У гэтых 

мерапрыемствах удзельнiчае Беларуская праваслауная царква ў 

структуры якой ваенныя храмы i вайсковыя могiлкi заўседы адыг-

рывалi важную ролю. Яшчэ адным накiрункам пошукавай дзейнасцi 

сталi архiвы. 

У структуры гiстарычнай памяцi важную ролю адыгрывае куль-

турная спадчына i звязаная з ею палiтыка беларускай дзяржавы ў 

галiне культуры. За адносна кароткi час, нягледзячы на значныя 

траты ў галiне экалогii, абумоўленыя тэхнагеннай катастрофай на 

Чарнобыльскай АЭС, незалежная Беларусь уклала значныя сродкi ў 

аднаўленне палацавага комплексу ў Нясвiжы, замкавых – у Мiры, 

Лiдзе. Рэканструяваны Аугустоўскi канал. У сталiчным мегаполicе 

адноўлена цэнтральная гiстарычная тэрыторыя, якая стала прасто-

рай культуры i турызму. Архiтэктары БНТУ актыўна ўдзельнiчаюць 

у рэалiзацыi дзяржаўных праграм рэканструкцыi помнiкаў культу-

ры. 

Вяртанне да хрысцiянскiх каштоўнасцей стварыла архiтэктарам 

магчымасць рэалiзацыi прафесiйных здольнасцей у новай для iх 

cферы. Адноўлены праваслаўныя храмы, касцелы. Пабудаваны но-

выя храмы. Дзяржава падтрымлiвае царкву i касцел з улiкам таго, 

што яны ўзялi на сябе важную задачу сацыяльнай працы, духоўнага 

выхавання, захавання традыцый. 

У сферы мастацкай культуры аб’ектамi рэканструкцыi сталi 

амаль усе тэатральныя будынкi. Дастаткова нагадаць аб будынку 

тэатру оперы i балету. Узведзены ўнiкальны сцэнiчны комплекс у 

Вiцебску для правядзення штогадовага фестывалю. Дзякуючы агра-

турызму набыла вартасць драўляная архiтэктура малой радзiмы, 

прадстаўленая вескамi. 

Дзякуючы падтрымцы дзяржавы рэалiзаваны праекты па 

накiрунку беларускага касцюма (слуцкiя паясы), рэканструкцыi 
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тэкстау эпохi Сярэдневечча, у тым лiку Бiблii. Гэта рарытэтныя вы-

даннi, якiя дзякуючы сучасным тэхналогiям сталi даступнымi для 

масавага чытача. 

Гiстарычная памяць адлюстроўвае спартыўныя дасягненнi Бела-

русi. Дзякуючы гэтаму сучасная беларуская дзяржава стварыла ўсе 

ўмовы не толькi для падрыхтоўкi спарцменаў, але i пабудавала 

ўнiкальную спартыуна-масавую iнфраструктуру. Гэта спартыўныя 

манежы, комплексы, стадыены. Беларусь набыла вопыт правядзен-

ня мiжнародных спаборнiцтваў. На спартыуна-тэхнiчным факуль-

тэце БНТУ рыхтуюць спецыялicтаў, здольных забяспечваць 

спартыўна - тэхнiчную базу аздараўленчых цэнтраў. 

Яшчэ адным накiрункам гiстарычнай памяцi стала здароўе бела-

рускага народу. Захоўваць яго прыходзiцца ва ўмовах пастаянных 

пагроз ваенных канфлiктау i наступстваў аварыi на Чарнобыльскай 

АЭС. Беларуская дзяржава вымушана была акцэнтаваць праблему 

дэмаграфiчнай бяспекi краiны. З гэтай мэтай у медыцыну прыйшлi 

ўнiкальныя тэхналогii дыягностыкi, хiрургiчнага ўмяшальнiцтва. 

Генная iнжынерыя стала элементам не толькi ратавання жыцця за 

кошт донарскiх органау, але i бiятэхналагiчных падыходаў кан-

структарскай накiраванасцi. Мае месца канвергенцыя традыцыйнай 

i сацыяльнай iнжынерыi. У гэтай сувязi актыўна абмяркоўваюцца 

пытаннi бiяэтыкi (В. Мiшаткiна, Э. Фонатава). Дзяржава спрыяе 

дэмаграфiчнай палiтыцы сацыяльнай падтрымкай сям’i. 

 

3.7. Фiласофiя чалавечай цялеснасцi: метадалогiя фiзiчнага 

выхавання i спартыўна-тэхнiчнай дзейнасцi 

Вiдавочны змены ў сацыяльным становiшчы фiзiчнай культуры i 

спорту. Фiзiчнач культура стала элементам паўсядзеннага жыцця, 

вольнага часу. Гэтаму спрыяе гарадская iнфраструктура рэкрэа-

цыйных, аздараўленчых цэнтраў, сiстэма араганiзацыi спартыўных 

святаў, спартыўныя камунiкацыi. Пасiўная прысутнасць на ста-

дыенах змянiлася актыўным вобразам жыцця. Гэтаму спрыяе 

тэхнiчная база трэнажораў, пракату лыжаў, канькоў, ровараў, 

ролiкаў. 

Спорт стаў iнтэграваны з парадыгмай чалавечай цялеснасцi. 

Гэтая парадыгма разглядае чалавека ў цэласнасцi спартыўных 

фiзiчных магчымасцяў чалавека з псiхалагiчнымi, духоўна-

валявымi, камунiкатыўнымi фактарамi спорту як сацыяльнага дзе-

яння, утрымлiваючага кансалiдуючую, патрыятычную кампаненту 
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гордасцi за краiну, за яе прадстаунiкоў у спорце. На важнасць раз-

гляду чалавечай цялеснасцi ў катэгорыях фiласофскай антрапалогii 

ўказвае Т. Буйко. 

Эпоха Адраджэння павярнула еўрапейскае грамадства да чалаве-

ка, да яго цялеснасцi. Вяртаннем да антычнай фiласофii адбыўся 

паварот да медыцыны чалавечага цела. Абстрактнае эстэтычнае за-

хапленне прыгажосцю чалавечага цела паступова дапаўнялася асэн-

саваннем здароўя чалавека ў катэгорыях сацыяльнай фiласофii. 

Эпiдэмii, што знiшчалi насельнiцтва гарадоў стымулявалi даследа-

ванне сувязi чалавека з навакольным асяроддзем, экалогiяй, 

паўсядзенным вобразам жыцця. Медыцынскiя навукi зрабiлi значны 

прарыў у ахове чалавека ад рызыкаў эпiдэмiй. Даследавалася 

псiхiка чалавека. На пачатку ХХ стагоддзя была адноўлена трады-

цыя алiмпiйскага руху. Яна павiнна была спрыяць дамiнанце 

спартыўнай канкурэнцыi над практыкай канкурэнцыi ў выглядзе 

войнаў. 

Спорт у СССР разглядаўся як элемент патрыятычнай падрых-

тоўкi абаронцаў Айчыны. Было створана спартыуна-тэхнiчнае тава-

рыства, якое ўключала масавы ахоп дзяцей i дарослых на ўзроўнi 

здачы нарматываў фiзiчнай культуры. Важная роля адводзiлася 

спартыуна-тэхнiчнай творчасцi. Была створана база суполак тэхнiч-

най творчасцi. Медыцыне адводзiлася ключавая роля ў манiторынгу 

стану здароўя насельнiцтва. Праводзiлася масавая вакцынацыя 

насельнiцтва. Была створана сiстэма медыцынскiх устаноў, у тым 

лiку, даследчай накiраванасцi. 

Па меры росту матэрыяльных рэсурсаў тэхнагеннай цывiлiзацыi, 

пераходу яе на ўзровень грамадства ўсеагульнага карыстання расла 

роля сферы паслуг. Актуальнай стала сфера арганiзацыi масавых 

мерапрыемстваў. Адной з такiх сфераў стаў спорт. На пачатку ХХI 

стагоддзя ва ўмовах чарговай спробы вярнуць сусветную суполь-

насць да часоў халоднай вайны чэмпiянат свету па футболу 2018 

года паказаў, што спартыўная дыпламатыя з’яўляецца адной з са-

мых эфектыуных дыпламатый. Рэспублiка Беларусь, пры непасрэд-

ным удзеле Прэзiдэнта дзяржавы, стала адной з краiн гэтай дыпла-

матыi. На фоне вялiкiх матэрыяльных стратаў, абумоўленых ава-

рыяй на Чарнобыльскай АЭС, Беларусь не толькi захавалася 

спартыўную iнфраструктуру, але i стварыла новую, адпавядаючую 

мiжнародным стандартам алiмпiйскага камiтэту. Гэта дазволiла 

праводзiць спаборнiцтвы на высокiм мiжнародным узроўнi. Пра-
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фесiйныя якасцi дэманструе айчынны спартыўны мэнэджмент i 

маркетынг. 

Медыцына iнтэгравана ў спартыўна-аздараўленчую палiтыку 

Рэспублiкi Беларусь. Акрамя спорту яна курыруе адпачынак 

насельнiцтва, ажыццяўляе прафiлактыку захворванняў, аказвае 

дапамогу ў нялегкай барацьбе з цяжкiмi захворваннямi. Мад-

эрнiзаваны i пабудаваны ўнiкальныя комплексы па профiлю 

анкалагiчных захворванняў. Санаторыi Беларусi сталi адной з галiн 

турызму. Аздараўленча-лячэбныя функцыi яны спалучаюць з функ-

цыямi мiжкультурнага дыялогу, азнаямлення жыхароў свету з 

краiнай азераў, лясоў, сялянскага быту. 

Фiласофiя фармулюе асноўныя пазiцыi парадыгмы чалавечай 

цялеснасцi, якiя дэталююццца метадалогiяй навуковага пазнання 

фiзiчнай культуры i метадалогiяй пазнання спорту i аптымiзацыi 

кiравання iм. Распрацавана метадалогiя даследаванняў у галiнах 

фiзiчнай культуры i спорту. Тэхналагiчны аспект метадалогii зас-

наваны на лабараторных даследваннях з выкарыстаннем спецыяль-

нага абсталявання, прыбораў. Важную ролю адыгрывае метадалогiя 

дыягностыкi функцыянальнага стану спарцмена i таго, хто iдзе ў 

спартыўную залу дзеля рэкрэацыi, спартыўнай эстэтыкi, павышэння 

фiзiчных паказчыкаў цела. 

Распрацаваны метады трэнiровачнай, трэнерскай, спаборнiцкай 

дзейнасцi. Яны ўключаюць аналiз, эрганомiку, матэматычнае мад-

эляванне, фiзiялагiчныя i бiяхiмiчныя метады тэсцiравання. Хiмiчны 

аналiз дазваляе кантраляваць пытаннi спаборнiцкай этыкi. Вы-

яўляюцца прэпараты, якiя даюць перавагу спарцмену ў вонкава ад-

нолькавых умовах спаборнiцтваў. Створана мiжнародная сетка ан-

тыдопiнгавага кантролю, у якую ўваходзяць нацыянальныя лабара-

торыi з адпаведным статусам. У выпадку выяўлення парушэнняў 

спартыўнай этыкi справы спарцменаў разглядаюцца алiмпiйскiм 

камiтэтам на выснове заключэнняў антыдопiнгавых структураў. 

Важную ролю пры разглядзе допiнгавых пытанняў адыгрывае 

спартыўны арбiтраж, якi кiруецца пытаннямi прававой аховы годна-

сцi спарцменаў i трэнераў. На важнасць аспекту спартыўнай годна-

сцi ў сувязi з паняццем спартыўнага лiдарства звяртае ўвагу  

М. Рысюкевiч. Спартыўны лiдар у каманднай гульнi адыгрывае 

ключавую ролю. Распрацавана класiфiкацыя спарцменаў лiдараў. 

Гэта лiдар для сябе, лiдар каманды, грамадскi спартыўны лiдар.  

А. Мядзведзь, М. Мiрны, Д. Домрачава даюць прыклад грамадскага 
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спартыўнага лiдара, паколькi з iмi звязана ўстойлiвая асацыяцыя з 

поспехамi беларускага спорту, яго пазнавальнасцю ў свеце. 

Лiдара вылучае прафесiяналiзм, патрыятызм, аптымiзм, крэатыў, 

сiла волi, рашучасць. Лiдэры спарцмены фармiруюцца ў прасторы 

спартыўнай школы пры непасрэдным удзеле трэнера лiдэра. У 

Беларусi iснуюць спартыуныя школы, якiя валодаюць унiкальнымi 

методыкамi падрыхтоўкi cпарцменаў алiмпiйскага ўзроўню, пошуку 

патэнцыяльных лiдэраў iндывiдуальнай i каманднай гульнi. 

Выкарыстоўваецца метадалогiя навуковага абгрунтавання 

стандартаў i праграм падрыхтоўкi спарцменаў. 

Камерцыйныя iнтарэсы ў спорце настолькi вялiкiя, што яны 

парадзiлi феномен карупцыi спартыўных чыноўнiкаў, лабiраванне 

iнтарэсаў. Актуальнай стала тэма судзейскай этыкi, паколькi яна 

ўплывае на вынiкi спаборнiцтваў, асаблiва калi спаборнiчаюць 

спарцмены з фiзiчнымi абмежаваннямi. Этыка спарцмена не 

абмяжоўваецца допiнгавымi пытаннямi. Яна прысутнiчае на 

спартыўнай пляцоўцы. Такi ж спектр этыкi дзейнiчае ў адносiнах да 

трэнера. 

Асобую праблему стварыла культура паводзiнаў на стадыенах 

пад час футболу. На гэтыя паводзiны аказваюць уплыў радыкаль-

ныя рухi, а таксама псiхалогiя натоўпу. Доугi час праваахоўныя 

структуры не бачылi памiж iмi сувязi. Праведзены аналiз паказаў, 

што патрэбны механiзмы мiнiмiзацыi рызыкаў у месцах масавага 

збору людзей. Прадметам даследаванняў С. Масленчанкi сталi суб-

культуры i контркультуры моладзi, як найбольш актыўнай са-

цыяльнай групы. 

У Беларусi ўдалося пазбегнуць негатыунай ролi фактару натоўпу 

на стадыенах. Па факту аналiзу рызык на стадыенах была рас-

працавана метадалогiя адказнасцi спартыўных клубаў не толькi за 

каманды, але i за групы падтрымкi гэтых камандаў. Праваахоўны 

органы i спецыяльныя структуры бяспекi распрацавалi мерапрыем-

ствы манiторынгу рызык у месцах масавага накаплення людзей. 

Важную ролю адагрываюць мабiльныя групы спартыўнай медыцы-

ны, якiя аказваюць першую дапамогу спарцменам i тым, хто яе 

патрабуе. 

Поспех у спартыуных спаборнiцтвах залежыць ад тэхнiчнай 

спартыунай базы. Гэтыя задачы ўскладзены на спартыуна-тэхнiчны 

факультэт Беларускага нацыянальнага тэхнiчнага ўнiверсiтэту. Рас-

працоўкi вядуцца з улiкам медыцынскiх нормаў, адметнасцей ар-
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ганiзму чалавека. Увага надаецца тэхнiчнаму забеспячэнню 

трэнiровачнага працэсу. У вынiку iнжынерная канструктарская 

кампанента стала важнай складаючай спартыуна-аздараўленчага 

кластэра БНТУ. Такi ж цэнтр падрыхтоукi спартыўных кадраў iснуе 

ва ўнiверсiтэце фiзiчнай культуры i спорту. Там рэалiзуецца мадэль 

падрыхтоўкi трэнераў алiмпiйскага рэзерву. Надаецца ўвага пад-

рыхтоўцы настаўнiкау фiзкультуры. 

Пад увагу бярэцца гендэрны аспект i праблема трансфармацыi 

мускулiннасцi. Звярнулi ўвагу на тое, што было вядома i раней. Жа-

ночы арганiзм матываваны да паўнацэннага i больш працяглага 

жыцця фактарам нараджэння дзяцей i адказансцi за iх здароўе i са-

цыялiзацыю. Гэты фактар робiць жаночы арганiзм устойлiвым да 

ўнутраных крызiсаў. Мужчынскi арганiзм ва ўмовах урбанiзацыi, 

кампутарызацыi аказаўся па за межамi тых фактараў, што вызначалi 

яго мужнасць. Рызыкi стварылi алкагалiзм, наркатрафiк, схiльнасць 

да экстрэмальнага авантурызму, пасiуны вобраз жыцця, маларухо-

масць. На алiмпiйскiх спаборнiцтвах жаночая беларуская каманда 

дэманструе паказчыкi ў медальным залiку. Мужчыны такiмi паказ-

чыкамi менш радуюць. 

Гендэрныя фактары ўлiчваюцца ў тэорыi фiзiчнай падрыхтоўкi 

чалавека, у тым лiку спарцменаў. Пачатак гэтай працы звязаны са 

спартыўнай адапталогiяй. Яна базiруецца на спартыунай фiзiялогii. 

Выкарыстоўваюцца мадэлi мышцаў, сардэчнага рытму, нярвовай 

актыўнасцi пад час нагрузак. Не адмяняецца вартасць агульнай 

тэорыi здароўя чалавека (валеялогii). Нагрузкi могуць ствараць 

рызыкi здароўя. Прафесiйны спорт – гэта перыяд калi арганiзм i 

псiхiка чалавека знаходзяцца ў пастаянным напружаннi. 

Аздараўленчыя мерапрыемствы на ўзроунi фiзiчнай культуры 

патрабуюць таксама кантролю. Здаровы лад жыцця з’яўляецца 

штодзеннай фiласофiяй, якая дэтэрмiнуе набор дзеянняў, форм 

адпачынку i камунiкацыяў. Гэта сiстэма каштоўнасцей, якая дае 

перспетыву не толькi арганiзму чалавека, але i яго цялеснасцi. 

 

3.8 Фiласофiя i метадалогiя кагнiтыўных навук 

Адным з накiрункаў сучаснай канструктарскай iнжынерыi штуч-

нага iнтэлекту стала iмiтацыйнае мадэляванне працэсаў, што маюць 

месца ў мозгу чалавека. Гэтыя даследаваннi павiнны спрыяць рас-

працоўцы кампутаравых праграмаў, якiя будуць весцi сябе падобна 

паўсядзеннаму вобразу жыцця сучаснага чалавека з улiкам ка-
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мунiкатыўных сувязей з другiмi людзьмi i сацыяльным асяроддзем. 

Рашэнне гэтай задачы дазволiць робатам узяць на сябе розныя 

функцыi паўсядзеннага жыцця людзей з улiкам iх прафесiйнай 

дзейнасцi. Пад уплывам пастаянна мяняючыхся сiтуацыяу ка-

мунiкацыi кампутаравыя праграмы вымушаны мець рэсурс мабiль-

най самаадукацыi каб дасягнуць адэкватнай рэакцыi на вiзуальнае 

iнфармацыйнае ўздзеянне. Усюды ўваходзiць здольнасць распазна-

вання iнфармацыi i вобразаў, аперажальны ўлiк адметнасцяў уд-

зельнiкаў камунiкацыi. Гэта значыць, што кампутаравая праграма 

павiнна мець не толькi аналаг ключавых словаў для пабудовы тэкс-

тау, але i разумовую выснову катэгарызацыi iнфармацыi ў тэрмiнах 

прававой, маральна-этычнай, тэхнiчнай, ментальнай нормы. Праб-

лему стварае лакальнасць ментальнай нормы. Адна i тая ж норма 

можа мець моўныя i вiзуальныя культурныя мадыфiкацыi. Нормы 

могуць утрымлiваць розныя колькасныя параметры. Кампутаравая 

праграма можа сутыкнуцца з дэвiантнымi паводзiнамi людзей, якiя 

не адпавядаюць прынятым у грамадстве нормам. 

Паусядзенныя формы свядомасцi чалавека абазначаюцца як 

кагнiцыя. Яны ўключаюць манiпуляцыi з ведамi, iнфармацыяй з 

улiкам ментальных адметнасцей, характэрных для свядомасцi ча-

лавека. Псiхалогiя i логiка цесна звязаны з прагматыкай. Сiнтэз дае 

паняцце таго, як людзi думаюць i як мова ўплывае на змест думання 

i яго дэманстрацыю. Механiзмы cацыяльнай адаптацыi, грамадскай 

думкi, жыццевай стратэгii i тактыкi, камунiкацыi cтвараюць фено-

мен нормы, якi абазначаецца як фрэйм, шаблон, алгарытм, iнва-

рыянт. 

Кагнiтыўная парадыгма атрымала дысцыплiнарную мадыфiка-

цыю ў выглядзе кагнiтыўнай псiхалогii, антрапалогii, 

кампутаралогii, кагнiтыўнай лiнгвiстыкi, нейрафiласофii, нейрамар-

кетынгу. Кагнiтыўная лiнгвiстыка вывучае ментальныя адметнасцi 

разумення чалавекам iнфармацыi i яе прадстаўлення ў выглядзе 

ключавых словаў i сказаў – тэксту ў форме вербальнай i пiсьмовай 

мовы. Бяруцца пад ўвагу адметнасцi пабудовы вобразаў. Ка-

гнiтывiстыка вывучае стылicтыку пабудовы тэкстаў у адпаведнасцi 

з выпрацаванымi сацыяльным асяроддзем cхемамi камунiкацыi. 

Пры гэтым прыходзiцца ўлiчваць фактар кагнiтыўнай iнтэрпрэта-

цыi. Ен мадэлюецца як кагнiтыўнае вылiчэнне сэнсу думкi. Мад-

элiраванню спрыяе адметнасць чалавека не толькi ўспрымаць iн-

фармацыю, але i актыўна яе сiстэматызаваць на выснове катэга-
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рыяльных светапоглядавых структураў (паттэрнаў). Гэтыя структу-

ры фiльтруюць iнфармацыю. Яе вартасць падае, калi яна не адпавя-

дае жыццевым мэтам iндывiда. Напрыклад паттэрн прафесiйнай 

дамiнанты растауляе ў свядомасцi студэнта вучэбныя дысцыплiны 

па iх практыкаарыентаванай вартасцi. 

Асноўным рэсурсам апрацоўкi iнфармацыi з’яўляецца катэгары-

заваны вопыт. Прадукт апрацоўкi iнфармацыi прадстаўляецца срод-

камi мовы. Кагнiтыўная лiнгвiстыка даследуе свядомасць i мыслен-

не ў формах мовы. Чалавек атрымлiвае iнфармацыю па розным ка-

налам. Кагнiтыўную лiнгвiстыку цiкавяць толькi тыя, што звязаны з 

мовай. Акрамя функцыi атрымання iнфармацыi мова выконвае 

функцыю прадстаўлення ведаў з улiкам ментальных адметнасцей i 

працэсаў. Ментальнасць трансфармуе iнфармацыю i стварае фено-

мен яе трапеiчнасцi. 

Кагнiтыўная лiнгвiстыка даследуе адметнасцi ўспрыняцця ча-

лавекам iнфармацыi, яе катэгарызацыi, класiфiкацыi, акумуляцыi 

ведаў i iх выкарыстання чалавекам у працэсах дзейнасцi i камунiка-

цыi. Ментальнасць абумовiла фармiраванне ў структуры ка-

гнiтыунай лiнгвiстыкi псiхалiнгвicтыкi, этналiнгвiстыкi, са-

цыялiнгвiстыкi, лiнгвакультуралогii. 

Кагнiтыўная лiнгвicтыка распрацавала тэрмiналагiчны апарат 

аператыўных адзiнак памяцi чалавека. Фрэймы абазначаюць 

стэрэатыпныя сiтуацыi, сцэнарыi, якiя фармiруюць структуру вопы-

ту. Канцэпты адлюстроўваюць сукупнасць сэнсаў, ахоплiваемых 

словам. Гештальты адлюстроўваюць даразумовыя вобразы нава-

кольнага асяроддзя. Вопыт на гэтай выснове фармiруе накiрава-

насць чалавека на iнфармацыю (iнтэнцыянальнасць). 

Ментальнасць стварае групавыя i iндывiдуальныя адметнасцi 

камунiкацыi. У гэтай сiтуацыi важную ролю адыгрывае iнтэрпрэта-

цыя. Яна адлюстроўвае рэсурсы дыяпазону талерантнасцi. Адным i 

тым жа словам могуць абазначацца розныя канцэпты канцэптуаль-

най схемы. Менавiта гэтая абставiна стала адной з прычын даследа-

вання мовы ў антрапалагiчным i пазнавальным кантэкстах. 

Пазнавальная дзейнасць забяспечвае чалавека iнфармацыяй, не-

абходнай для адаптацыi да сацыяльнага асяроддзя, для дасягнення 

канкрэтных мэтаў. Канцэпты ствараюць рацыянальную аснову ка-

мунiкацыi. Калi асоба валодае канцэптуальным апаратам яна 

iнтэгравана ў выпрацаваныя грамадствам катэгорыi i класы. Есць 

катэгорыя канцэптаў у форме ўнiверсалiяў культуры (прастора, час, 
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лiчба). Макраканцэпты адлюстроўваюць тапанiмiку бiясферы, 

напрыклад, стыхii. Базавыя канцэпты свядомасцi фармiруюць 

сiстэму каштоўнасных каардынатаў (Радзiма, дом). Мiкраканцэпты 

адлюстроўваюць аспекты паўсядзеннага спалучэння працы, 

адпачынку, свята. 

На фармiраванне метадалогii кагнiтыунай лiнгвicтыкi ўплыў ака-

зала iнжынерная навука штучнага iнтэлекту. За выснову ўзята па-

дабенства кампутара i чалавека пры апрацоўцы iнфармацыi. Мае 

месца пакрокавая апрацоўка iнфармацыi. З тэорыi iнфармацыi ўзяты 

канцэпты iнфармацыi i структуры ведаў, апрацоўкi iнфармацыi i 

захавання яе ў памяцi, рэпрэзентацыi iнфармацыi ў свядомасцi ча-

лавека i формах мовы. З фiласофii ўзяты пытаннi аб тым, як чалавек 

пазнае, якiя звесткi становяцца ведамi, як фармiруюцца ментальныя 

прасторы. У вынiку выпрацавана фундаментальная тэза аб 

мысленнi як манiпуляваннi фрэймамi, планамi, сцэнарыямi, мад-

элямi, канцэптамi. 

Падобнай пазiцыi прытрымлiваецца кагнiтыўная псiхалогiя. 

Згодна гэтай навукi ключавой здольнасцю мозгу чалавека 

з’яўляецца ўменне класiфiкацыi i катэгарызацыi прадметаў i з’яў 

жыцця. Катэгорыi маюць мадыфiкацыю ментальных канцэптаў, 

фармiруючых доўгатэрмiновую памяць. Вылучаны накiрунак 

iнтэлектуальных задачаў распазнавання вобразаў, разумення тэксту, 

прадстаўлення, захавання, пошуку, апрацоўкi iнфармацыi i алга-

рытмаў. 

Кагнiтыўная лiнгвiстыка непасрэдна звязана з кагнiтыўнай 

псiхалогiяй паколькi даследаванне мовы немагчыма без улiку 

перцэптыўных працэсаў успрыняцця, памяцi. Важную ролю ў ка-

гнiтыўнай лiнгвiстыцы адыгрывае гештальтпсiхалогiя. 

Мiждысцыплiнарны кантэкст кагнiтывiстыкi абумоулены яе за-

дачамi апiсаць i растлумачыць механiзмы на ўваходзе i выхадзе ча-

лавечай рэфлексii, даследаваць унутраную ментальную прыроду 

чалавека, яго дзейнасць у свеце гэтай прыроды. Фактар рызыкi 

ствараюць афекты i дэвiацыя. 

Прадметная вобласць кагнiтыўнай лiнгвiстыкi засяроджана на 

тэорыi пазнання з улiкам правiлаў iнтэрпрэтацыi (кагнiтыўная се-

мантыка i прагматыка). З беларускiх аўтараў шмат часу распрацо-

ўцы ўнiверсальнага семантычнага коду прысвяцiў В. Мартынаў. 

Катэгарызацыя стала прадметам даследаванняў В. Сцепiна. Ен яе 

вывучаў на прыкладзе ўзаемадзеяння ўнiверсалiяў культуры i 
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катэгорыяў фiласофii. Катэгарызацыя задзейнiчае рэсурсы памяцi, 

увагi. Любая навука iмкнецца да катэгарызацыi i такiм чынам вы-

працоўвае дыскурс прадметнай вобласцi даследаванняў i 

прадстаўлення ў форме навуковых тэкстаў iх вынiкаў. 

Катэгарызацыяй навук займаюцца вучоныя. Так было ў выпадку 

матэматыкi. Спачатку яна выпрацавала мову арыфметыкi, затым 

геаметрыi. Р. Дэкарт распрацаваў мову алгебры. Дж. Буль прапа-

наваў мову матэматычнай логiкi. У ХХ стагоддзi гэтая мова стала 

мовай тэхналогiяў штучнага iнтэлекту, праектнай i канструктарскай 

дзейнасцi iнжынераў. Еурапейская фiласофiя больш увагi ўдзялала 

iнтэлектуальнай прафесiйнай дзейнасцi вучоных. Фiласофiя ЗША 

прадметам даследаванняў зрабiла паўсядзенны жыццевы вопыт 

амерыканца. Падобны падыход меў месца ў аутабiяграфiчным 

даследаваннi С. Маймана. Прадметам кагнiтыўнага даследавання ен 

зрабiу ўласную свядомасць. Гэтая метадалогiя мела практычнае вы-

карыстанне ў практыцы беларускiх юрыстаў стваральнiкаў Статутаў 

ВКЛ. Насельнiцтву не навязвалi абстрактныя катэгорыi, наадварот, 

у артыкулах нормамi рэгулявалiся феномены, якiя не мелi навукова-

га абгрунтавання. Так, у адным з артыкулаў Статуту ВКЛ рэгуля-

ваўся статус цмокаў i былi прапicаны меры пакарання за нанясенне 

iм шкоды. 

Даследаваннi кагнiтывiстыкi ўключаюць разгляд пытання аб ад-

носiнах свядомасцi i мозгу. Гаворка iдзе аб тым што адбываецца ў 

мозгу чалавека пад час таго, як ен рэалiзуе функцыю свядомасцi 

(адлюстравання, апрацоўкi iнфармацыi, прыняцця рашэнняў у вы-

глядзе рэакцыi). Даследуюцца структуры мозгу на ўзроўнi 

малекулаў, нейронаў, рэцэптараў, фiзiялогii, фiзiкi i хiмii працэсаў. 

Кагнiтыўная псiхалогiя разглядаецца ў мiждысцыплiнарнай сувязi з 

нейрабiялогiяй i нейрафiласофiяй. Прыхiльнiкамi гэтай метадалогii 

сталi П. i П. Чорчленды (ЗША). 

Адна справа даследаваць механiзмы мозгу чалавека з мэтай вы-

працоўкi медычных, адукацыйных, выхаваўчых, эрганамiчных па-

радаў i другая справа трансгуманiзм, якi прадугледжвае паступовы 

перавод функцыяў мыслення, прыняцця рашэнняў, эфектыунай ар-

ганiзацыi ад чалавека да аўтаматызаваных сiстэмаў. У пераходны 

перыяд iнжынеры будуць прытрымлiвацца гiбрыднай метадалогii. 

Чадавек будзе заставацца на бiялагiчнай платформе арганiзму з ха-

рактэрнымi для яго недахопамi. Тэхнiчныя прыстасаваннi будуць 

дапаўняць, затым замяняць чалавека ў працэсах эканамiчнага, 
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паусядзеннага жыцця. У перспектыве трансгуманiсты бачаць ча-

лавека ў дэмаркацыi яго з бiялагiчнай прыродай арганiзму i ха-

рактэрнымi для яго недахопамi. Пры такiм сцэнарыi тэхналагiчнага 

дэтэрмiнiзму чалавек выйдзе за межы бiялагiчнай эвалюцыi. Стра-

цяць сэнс многiя канцэпты паўсядзеннага жыцця. 

Геная iнжынерыя дае варыянт захавання прыроды чалавека з 

магчымасцямi карэкцыi, трансфармацыi на арганiчнай аснове. Але i 

тут iснуюць рызыкi. Канструктарская метадалогiя будучынi чалаве-

ка звязваецца з НБIКС-канцэпцыяй. Яна прадугледжвае спалучэнне 

нанатэхналогiяў, бiятэхналогiяў, iнфарматыкi, кагнiтывiстыкi, са-

цыяльных падыходаў у футуралогii. Эканамiчны дэтэрмiнiзм аргу-

ментуе неабходнасць iнавацый. Пры гэтым разлiк робiцца на тра-

дыцыйны механiзм суадносiны прапановы i попыту. Каб задаваль-

няць растучы попыт трэба мець перспектыву растучых даходаў, за-

нятасцi. Арганiзм сучаснага чалавека вызначае мэтазгоднасць знач-

най часткi таварнай вытворчасцi ў сектарах харчавання, пiцця, кам-

форту, адзення (шопiнгу), узроставых патрэб, фармацэутыкi, касме-

тыкi, сектару паслуг, медыцыны. Ценявая эканомiка карыстаецца 

механiзмамi наркатрафiку, iнтымных паслуг, мiграцыi, тэрарызму. 

Чалавек за межамi бiялагiчнага цела трансфармуе сацыяльнае 

асяроддзе. Такiм чынам, перспектыва чалавека на выснове парады-

гмы тэхналагiчнага дэтэрмiнiзму звязана з фундаментальнымi пы-

таннямi для чалавека. Метадалогiя кагнiтыўных навук у такую да-

лекую перспектыву не заглядвае. Яе цiкавяць працэсы мiждысцып-

лiнарнага сiнтэзу розных навуковых дысцыплiнаў у межах пэўнага 

iнавацыйнага трэнду. 

Парадыгма тэхналагiчнага дэтэрмiнiзму стварыла канкурэнтнае 

асяроддзе, выхад за межы якога азначае рэгрэс iнжынернай культу-

ры. Парадокс сучаснага этапу тэхналагiчнай эвалюцыi заключаецца 

ў тым, што гуманiтарныя навукi cталi часткай iнжынернай 

дзейнасцi. Адбылася не столькi гуманiзацыя тэхнiчных навук, 

колькi iх iнструменталiзацыя пад задачы тэхналагiчнага дэтэрмiнiз-

му. У адной камандзе даследчыкаў аказалiся Д. Дэнет, Дж. Серл, 

Дж. Фодор, Д. Хофштадлер, Дж. Лакофф, Дж. МакКлелланд,  

С. Пiнкер. 

За выснову ўзята выкарыстанне кампутаравых мадэляў тэорыi 

штучнага iнтэлекту, эксперыментальных метадаў псiхалогii i фiзiя-

логii вышэйшай нярвовай сiстэмы (тэорыя працы мозгу чалавека). 

Метадалагiчны падыход сцвярджае, што мысленне чалавека ана-
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лагiчна мысленню кампутара, маючага цэнтральны працэсар i апра-

цоўваючага патокi сiмвальных дадзеных. Пры гэтым сцвярджаецца, 

што мысленне чалавека не зводзiцца да кампутаравага працэсару, 

паколькi яно не сумяшчальна з нейрабiялагiчнымi дадзенымi пра 

дзейнасць мозгу. Мысленне чалавека можна стымуляваць штучнымi 

нейроннымi сеткамi, якiя складаюцца з фармальных нейронаў, што 

апрацоўваюць патокi дадзеных. Гэтае тлумачэнне дало пачатак 

кагнiтыўнай нейрабiялогii. У вынiку ў прасторы канвергенцыi ака-

залiся матэматычная логiка i штучны iнтэлект, матэрыяльная ка-

гнiтыўная навука, кагнiтыўная эталогiя, неўралогiя, нейрафiзiялогiя, 

нейралiнгвiстыка, кагнiтыўная геаграфiя, кагнiтыўная антрапалогiя, 

нейранавука, эксперыментальная псiхалогiя пазнання. 

М. Мiнскi звярнуў увагу на кампутаравы аналаг арганiзацыi 

ведаў. У адносна невялiкiм аб еме памяцi iнтэлектуальныя сiстэмы 

здольны захоўваць вялiкую колькасць дадзеных для адэкватнага 

рэагавання на пытаннi. Адной з спецыяльных арганiзацый баз 

дадзеных стала фрэймавая арганiзацыя баз дадзеных. Фрэйм як 

структура ўтрымлiвае слоты i вокны ў якiх акумуляваны дэманы, 

спасылкi на iншыя фрэймы, унутраную iнфармацыю ў выглядзе 

значэнняў. Фрэйм з’яўляецца элементам кагнiтыўнай сiстэмы ча-

лавека. Ен адлюстроўвае веды, вядомыя большасцi членаў дадзена-

га грамадства. Ен уключае ўстойлiвыя канвенцыянальныя прыкме-

ты, спрыяючыя хуткаму распазнаванню фрэйма. Фрэйм выконвае 

функцыю захавання iнфармацыi ў выглядзе тэмау i слотаў 

(тэрмiналаў iнфармацыi). Фрэйм з’яўляецца кагнiтыўнай структу-

рай схематызацыi вопыту. Фрэйм уваходзiць у склад канцэпту. 

Гэтыя структуры зводзяць рознасць назiраемых i ўяўляемых з’яў да 

чагосцi аднаго – да рубрыкi. Канцэпты з’яуляюцца будаўнiчымi 

элементамi канцэптуальнай сiстэмы. Яны спрыяюць апрацоўцы суб 

ектыўнага вопыту. 

Распрацавана тэорыя фрэймаў. Апiсаны статычныя i дынамiчныя 

фрэймы (сцэнарыi). Дынамiчны фрэйм утрымлiвае неабходна 

мiнiмальную структураваную iнфармацыю, якая адназначна вызна-

чае дадзены клас аб’ектаў i тыпалагiзуе любы аб ект адносна гэтага 

класу аб’ектаў. Ен утрымлiвае стандартную паслядоунасць падзей, 

абумоўленую паўтараючайся сiтуацыяй. Ен утрымлiвае канвен-

цыянальную прыроду, паколькi заснаваны на сацыякультурнай iн-

фармацыi. 
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В. Мартынаў распрацаваў метад вылiчэння моўных сэнсаў у 

форме дэдуктыунай семiялогii. У вынiку iм распрацаваны унiвер-

сальны семантычны код. Створана вылiчальная лiнгвiстыка. Ство-

рана практыка распрацоўкi алгарытмаў прыняцця рашэнняў у 

сiстэме ўнiверсальнага семантычнага коду на выснове семантыч-

нага кадзiравання. Гэта магчыма дзякуючы намiнатыунаму ўладка-

ванню мовы ў выглядзе семантычнага коду з характэрнымi для яго 

моунымi i вiзуальнымi сродкамi, арганiзуючымi прэдыкатыуныя i 

прэдыкатныя ўзаемадзеяннi ўнутры сicтэмы мовы. Катэгарызацыя ў 

спалучэннi з класiфiкацыяй намiнатыўных адзiнак мовы рэчаicнасцi 

адкрывае шлях да ўтварэння знакавых адзiнак з функцыяй значэння, 

фрагментацыi рэчаiснасцi i фармiравання катэгарыяльных структу-

раў. Гэтыя структуры становяцца рэсурсам штучнага iнтэлекту, якi 

на выснове мовы як сiстэмы знакаў атрымлiвае магчымасць транс-

фармацыi iнфармацыi. 

Разглядаюцца пытаннi ўспрыняцця чалавекам зрокавых вобразаў 

у кантэксце iх распазнавання на базе сiстэмы фрэймаў. Вылучаюцца 

пытаннi разумення сэнсаў у сказах натуральнай мовы, арганiзацыi 

прызначаных для гэтых мэтау сiстэм фрэймаў i рахункау пабудовы 

кампутаравых праграмаў, разумеючых мову камунiкацыi. Дасле-

дуюцца пытаннi адукацыi i iх роля ва ўспрыняццi новай iнфарма-

цыi, структура памяцi i пошук фрэймаў, падыходзячых для 

прадстаўлення пэўнай сiтуацыi. Разглядаецца праблема арганiзацыi 

сicтэмы пошуку iнфармацыi i кiравання падборам значэнняў для 

тэрмiнальных вяршыняў. Абмяркоўваецца працэс высоўвання 

гiпотэзаў i ацэнкi iх даставернасцi, а таксама пытанне iерархii ў 

сiстэмах фрэймаў. 

Кампутаравая праграма зыходзiць з таго, што чалавек спрабую-

чы пазнаць новую для сябе сiтуацыю, альбо па новаму зiрнуць на 

прывычныя яму рэчы, выбiрае ў памяцi некаторую структуру 

дадзеных у выглядзе вобразу (фрэйму) з такiм разлiкам каб шляхам 

зменаў асобных дэталяу адаптаваць яе для разумення больш шыро-

кага класу працэсау. Фрэйм з’яўляецца структурай дадзеных для 

прадстаўлення стэрэатыпнай сiтуацыi. З фрэймам асацыiравана iн-

фармацыя розных вiдаў. Адна яе частка ўказвае якiм чынам трэба 

выкарыстоўваць дадзены фрэйм. Другая частка паказвае што можа 

вынiкаць з яго выкарыстання. Трэцяя частка падказвае што трэба 

зрабiць калi чаканнi не апраўдаюцца. Фрэйм складаецца з вузлоў i 

сувязей памiж iмi. Яны ствараюць рацыянальную сетку, верхнiя 
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ўзроўнi якой сфармiраваны паняццямi, cправядлiвымi для любых 

сiтуацыяу. На больш нiзкiх узроўнях дамiнуюць асаблiвыя вяршынi 

тэрмiналаў, якiя павiнны быць запоўнены характэрнымi прыкла-

дамi, альбо дадзенымi. 

Дасягаецца высокая мабiльнасць рэакцыi на змену зместу iнфар-

мацыi. М. Мiнскi (1927-2016) надаў прыкладны аспект метадалогii 

змены парадыгмаў (paradigm shift). Разабраўшыся як ўладкаваны 

мозг чалавека i псiхiка можна актуалiзаваць гэтыя феномены ў кам-

путаравай праграме. Яна будзе не толькi думаючай, але i эмацыяна-

льнай «The emotion machine».  

Ф. Розенблатт апiсаў першую нейронную штучную сетку.  

М. Мiнскi распрацаваў практычную рэалiзацыю гэтай сеткi. Яна 

выкарыстоўваецца для аналiзу вялiкiх аб’емаў дадзеных, глыбокага 

навучання, глыбокага сну (deep dream). Першыя штучныя нейрон-

ныя сеткi мелi невялiкую колькасць нейронаў. Мiнiмальная нейрон-

ная сетка ўключае трыста дваццаць нейронаў у чарвяку C. elegans. 

У зрокавай кары галаўнога мозгу чалавека прыходзiцца дзесяць ты-

сяч злучэнняў на адзiн нейрон. У гiпакампе на адзiн нейрон прыхо-

дзiцца пяцьдзесят тысячаў случэнняў на нейрон. Падобны аб’ем 

злучэнняў не можа пакуль выканаць нi адзiн штучны нейрон. У вы-

нiку iмiтацыя чалавека стала доўгатэрмiновай стратэгiяй. Спе-

цыялiсты сканцэнтравалi свае iнтарэсы на робататэхнiцы. Прадме-

там сталi эмоцыi чалавека, iмiтацыя, якiх неабходна робатам у сфе-

ры паслуг. Робатам патрэбен зрок. Гэта значыць, што яны павiнны 

мець здольнасць распазнаваць колеры, канструяваць каляровыя 

адлюстраваннi ў выглядзе вобразаў. Паколькi робаты ўключаны ў 

працэсы камунiкацыi, то прадметам даследаванняў стала адваротная 

сувязь, вiдэасiгналы, распазнаванне вобразаў, тактыльна-рухальная 

актыўнасць тэхнiчных аналагаў чалавека. Робатам сталi перадаваць 

простыя рухi рук i ног чалавека, таксама галавы. Рэканструкцыi 

падлягалi адчуваннi, што суправаджаюць кантакт з iншым прадме-

там. 

Робататэхнiкай займаюцца навучальныя ўстановы Брэста i Мiн-

ску. У БрГТУ А. Дунец стварыў студэнцкую навукова-даследчую 

лабараторыю, у якой студэнты распрацавалi канструкцыi робата-

гiда, робата-ахоўнiка, робата-экскурсавода, сiстэму тэхнiчнага зро-

ку. Робат складаецца з апаратнай часткi i праграмнага забеспячэння. 

У плату загружаецца праграмны код. Ен актуалiзуе iнфармацыю з 
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датчыкаў i кiруе рухавiкамi. Дэталi робата мадэлююцца ў праграмах 

«3 D Max» альбо Sketch Up» i друкуюцца на 3 D прынтэры. 

У Беларускiм нацыянальным тэхнiчным унiверсiтэце базавым 

з’яўляецца факультэт инфармацыйных тэхналогiяу i робататэхнiкi. 

Распрацоуваюцца мабiльныя, малагабарытныя, экстрэмальныя, 

функцыянальныя робаты. У iх лiку робат па вышыванню, робат-

палiроўшчык, робат па зварцы, дроны, манiпулятары. Для прамыс-

ловасцi актуальнымi з’яўляюцца прамысловыя робаты i робатат-

эхнiчныя комплексы. Аўтаматызацыя стала элементам кантролю 

дарожнага руху, сiстэм аховы. Канвергенцыя стала трэндам у дзей-

насцi карпаратыуных структураў. Так, у БДзУIР на базе трактара 

«Беларус-132» распрацавалi робата для МНС. БДУ распрацавау да-

зуючы робат з каардынатным 3 D манiпулятарам. Таленты па роба-

татэхнiцы маюць магчымасць прымаць ад Беларусi ўдзел у сусвет-

най алiмпiядзе робатаў. Каардынатарам гэтай працы з’яўляецца 

Парк высокiх тэхналогiяў. 

Эканамiчныя перспектывы робататэхнiкi разгледжаны К. Келлi 

(New Rules for the New Economy). Робатам будуць аддавацца функ-

цыi што вымяраюцца катэгорыямi эфектыўнасцi i прадукцыйнасцi. 

Гэтыя функцыi прадстаўлены ў выглядзе дванаццацi трэндаў. Роба-

там патрэбна штучная нейронная сетка (матэматычная мадэль i яе 

праграмнае альбо апаратнае забеспячэнне), пабудаваная па прын-

цыпу арганiзацыi i функцыянавання сетак нярвовых клетак жывога 

арганiзму. Выкарыстанне iмiтацыйнага мадэлявання дамiнуе ў рас-

працоўках. 

Моцны штучны iнтэлект выкарыстоўвае метады пабудовы алга-

рытмаў, здольных самастойна навучацца. Гэта неабходна, калi не 

iснуе дакладнага рашэння якой небудзь задачы. У гэтым выпадку 

прасцей не шукаць рашэнне, а стварыць механiзм якi сам прыдумае 

метад для яго пошуку. Глыбокае навучанне – гэта алгарытмы 

машыннага навучання, якiя выкарыстоуваюць шмат вылiчальных 

рэсурсаў (нейроных сетак). Г. Альтшулер адным з першых паказаў 

як кампутаравая праграма (АРВЗ) можа выконваць пошукавыя за-

дачы канструктарскай дзейнасцi. Нейрамаркетынгавыя пошукавыя 

праграмы хутка вызначаюць схiльнасцi пакупнiкоу i прапаноуваюць 

iм каталогi тавараў. Праграмы пошуку дазваляюць на выснове 

аналiзу трансакцый пазбягаць рызыкi. 
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Штучны iнтэлект стаў платформай прадастаўлення паслуг на 

арэнду аўтамабiляў, таксi, кватэры. Гэта тлумачыцца тым, што до-

ступ да рэсурсаў стаў больш значным, чым валоданне iм. 

 

3.9 Фiласофiя бяспекi i ўстойлiвае развiцце грамадства: 

рызыкi сучаснай iнжынерыi 

Бяспека азначае здольнасць iндывiда, краiны супрацьстаяць 

выклiкам, пагрозам на выснове манiторынгу рызыкаў, стварэння 

сiстэмы папярэджання, мабiлiзацыi, мiнiмiзацыi iх праяў. На 

iндывiдуальным узроўнi важную ролю адыгрываюць прававыя га-

рантыi бяспекi, медыцынская i псiхалагiчная дапамога, валявыя 

якасцi асобы, здаровы вобраз жыцця, канфiдэнцыяльнасць iнфарма-

цыi. 

Многiя паняццi iндывiдуальнай бяспекi маюць працяг на на-

цыянальным узроўнi i ўзроунi глабальных праблемаў чалавецтва. 

На нацыянальным узроўнi разглядаюцца пытаннi дэмаграфiчнай, 

iнфармацыйнай, бiялагiчнай, хiмiчнай, радыеактыунай, энергетыч-

най, прамысловай, ваеннай, экалагiчнай бяспекi. У лiку пагроз 

называюцца дэпапуляцыя нацыi, уцечка асабовай iнфармацыi i 

манiпуляванне ею ў геапалiтычных мэтах, тэрарызм, залежнасць ад 

iмпарту, рызыкi тэхналагiчнай дзейнасцi на аб ектах прамысловасцi 

i энергетыкi, лакальныя ваенныя канфлiкты, рост антрапагеннага 

цiску на навакольнае асяроддзе. На ўзроўнi глабальных праблемаў 

абмяркоўваюцца рызыкi, акцэнтаваныя на экалагiчнай (глабальнае 

пацяпленне), антрапалагiчнай (мiграцыя, рост нацыяналiзму), ге-

апалiтычнай (пагроза новай халоднай вайны, гандлевыя санкцыi i 

пратэкцыянiзм) тэматыках. 

На ўзроўнi фiласофскай рэфлексii бяспека разглядаецца як са-

цяльнае асяроддзе, утрымлiваючае мiнiмальныя рызыкi для асобы. 

Дзяржава гарантуе бяспеку асобы мовай права, дзейнасцю 

праваахоўных структураў, здольнасцю ўзброеных сiлаў за-

бяспечваць недатыкальнасць дзяржаўных межаў. Выкарыстоўваец-

ца сiстэма мiжнароднага права i мiжнародных гарантыяў. 

Удзельнiкi гэтай сiстэмы на ўзроўнi нацыянальнай дзяржавы бяруць 

на сябе пэўныя абавязкi доступу мiжнародных iнспекцыяў на 

аб’екты прамысловай, энергетычнай, ваеннай iнфраструктуры. Так, 

будаўнiцтва Беларускай атамнай станцыi знаходзiцца пад пастаян-

ным кантролем МАГАТЭ. 
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Бяспеку асобы на мiжнародным узроўнi гарантуе Дэкларацыя 

правоў чалавека. З яе артыкуламi цесна звязаны прававыя дакумен-

ты нацыянальнага заканадаўства. Бяспека прадугледжвае ахову асо-

бы цераз пэуны стан навакольнага прыроднага i сацыяльнага 

асяроддзя. Прыроднае асяроддзе ўплывае на бяспеку асобы станам 

паветра, крынiцаў вады, санэпiдэмiялагiчным станам, фактарам 

дзейнасцi камунальных гаспадарак. Якасць гэтай дзейнасцi заклю-

чаецца ў эфектыўнай сiстэме водаападачы i водаадвядзення, 

рэцыклiнгу бытавых i прамысловых адыходаў. Для камунальных 

гаспадарак Беларусi пытаннi знiжэння стратаў пры падачы вады, 

рэцыклiнгу бытавых адыходаў сталi аднымi з ключавых. Пабудава-

ны прадпрыемствы, якiя спецыялiзуюцца на перапрацоўцы паперы, 

пласмасы, будаўнiчых матэрыялаў. Актыўна вядзецца мадэрнiзацыя 

кацельных з разлiкам на выкарыстанне энергетычнай кампаненты 

бытавых адыходаў, асаблiва ў аграрных гарадках. 

Рост аб’емаў выкарыстання ўпакоўкi паставiў пытанне аб неаб-

ходнасцi выкарыстання ў ей бiялагiчных кампанентаў самараспаду. 

Гэтыя даследаваннi вядуцца на кафедры прамысловага дызайну i 

ўпакоўкi Беларускага нацыянальнага тэхнiчнага ўнiверсiтэту. Выка-

рыстоўваецца метадалогiя каэвалюцыi бiялагiчных i тэхнагенных 

структураў. Каэвалюцыя стала адным з рашэнняў стратэгii ча-

лавецтва пад назвай захавання бiялагiчнай рознасцi прыроды. 

Дзякуючы прамысловаму вырошчванню лесу, ягад, рыбы, грыбоў, 

рэдкiх жывелаў, селекцыi ўдалося захаваць багацце беларускай 

прыроды. 

На ўзроўнi сусветнай супольнасцi застаюцца трывогi, звязаныя з 

рызыкамi ў дзейнасцi геннай iнжынерыi, бiялагiчнай iнжынерыi, 

клеткавай iнжынерыi, нанабiятэхналогiяў. Дасягненнямi гэтых 

iнжынерыяў карыстаюцца медыцына, ваенная галiна, прамысло-

васць, сельская гаспадарка. 

Важную ролю ў вырашэннi пытанняў прамысловай экалогii ады-

грывае тэхналагiчная мадэрнiзацыя. Сучаснае абсталяванне дазва-

ляе эфектыуна выкарыстоўваць кампаненты сыравiны. У прасторы 

прамысловых кластэраў пазiтыўную ролю адыгрывае блiзкасць 

прадпрыемстваў, прадстаўляючых розныя галiны вытворчасцi. Што 

для аднаго прадпрыемства з’яўляецца прамысловым адыходам – 

для другога прадпрыемства з’яўляецца сыравiнай. Важную ролю 

адыгрывае сiстэма прамысловага экалагiчнага аўдыту. Яна вызначае 

дадатковыя рэсурсы планавання прамысловай дзейнасцi з улiкам яе 
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ўплыву на асяроддзе гарадоў, населеных пунктаў, рэк, азераў, па-

леткаў. У штаце беларускiх прадпрыемстваў працуюць выпускнiкi 

спецыяльнасцi экалагiчнага менеджменту Беларускага нацыяналь-

нага тэхнiчнага ўнiверсiтэту.  

У месцах масавага адпачынку людзей на прыродзе кантрольныя 

функцыi выконвае экалагiчная мiлiцыя. Лес знаходзiцца ў зоне эка-

лагiчнай адказнасцi лясных гаспадарак. Рэкi i азеры патрулюе рыб-

ны надзор. Мiнiстэрства надзвычайных сiтуацыяў ажыццяўляе 

надзор адмiнiстратыўных будынкаў, прамысловых прадпрыемстваў, 

жытла, забораў вады. Манiторынг адыгрывае важную ролю ў 

папярэджаннi пажараў, мiнiмiзацыi наступстваў прыродных i 

тэхнагенных катастрофаў. Структуры забяспечаны матэрыяльна-

тэхнiчнай базай, праводзяцца вучэннi. 

Бяспека i экалогiя звязаны з пытаннямi жыццевагы цыклу 

тэхнiчнага вырабу. Па меры эксплуатацыi адбываецца маральны i 

фiзiчны знос артэфактаў. Растуць рызыкi аварыйнасцi, павышаных 

выкiдаў у навакольнае асяроддзе. Каб мiнiзаваць гэтыя рызыкi рас-

працаваны нормы канструявання, вытворчасцi, эксплуатацыi, 

утылiзацыi тэхнiкi. Аўтамабiльная тэхнiка беларускай вытворчасцi 

карыстаецца рухавiкамi, адпавядаючымi экалагiчным стандартам 

Еўрапейскага Саюзу. Гэта ўплывае на геаграфiю продажаў. Веданне 

фактараў, што паскараюць знос вузлоў i дэталяў, iх стамляльнасць 

стала адным з накiрункау даследаванняў трыбафатыкi. Заснаваль-

нiкам гэтай вядомай у навуковым свеце школы стаў Л. Сасноўскi. 

Даследаванне працэсаў трэння абумоўлена задачай павышэння зно-

састойкасцi дэталяў i вузлоў. Механiчныя працэсы разглядаюцца ў 

цеснай сувязi з цеплавымi працэсамi. Пад увагу ўзяты iнфарма-

цыйныя працэсы накаплення пашкоджанняў i пераводу iх з дапамо-

гай кампутаравай праграмы ў форму механiчнай памяцi. Выяўленыя 

адметнасцi нагрузак на асобныя элементы вузлоў i дэталяў дазволiлi 

распрацаваць тэхналогii тэрапii тэхнiчных вырабаў з дапамогай ла-

зераў, плазменнага напылення. На выснове комплекснага разумення 

катэгорый стомленасцi, зностойкасцi распрацаваны новы падыход у 

матэрыялезнаустве i канструяваннi матэрыялаў. Прыкладам стаў 

сталiсты чыгун. Зробленыя з яго рэльсы валодаюць высокiмi 

якасцямi зносастойкасцi, супрацьстаяння дэфармацыям. 

Л. Сасноўскi напрамую звязвае арыгiнальныя тэхнiчныя рашэннi 

з метадалагiчнай роляй дыялектыкi ў творчасцi даследчыка i кан-
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структара. У свой час вывучэнню дыялектыкi надавалi важную ро-

лю. Вывучалi законы, прынцыпы, катэгорыi. 

Акрамя зносу тэхнiчных артэфактау адбываецца маральны i 

фiзiчны знос прамысловых тэхналагiчных комплексаў, 

камунiкацыяў. Гэтыя аб’екты патрабуюць мадэрнiзацыi. Адной з 

такiх праграмаў сталi дарогi Беларусi. Мадэрнiзацыя носiць ком-

плексны характар. Пад яе падпадаюць маставыя формы i канструк-

цыi. Факультэт транспартных камунiкацыяў Беларускага нацыяна-

льнага тэхнiчнага ўнiверсiтэту рыхтуе спецыялiстаў для дарожнай 

галiны, мадэрнiзацыi i развiцця гарадскiх камунiкацыяў, у тым лiку 

метро. 

Распрацаваны новыя матэрыялы дарожнага палатна. Ваколь 

Мiнску створана сiстэма дарожных развязак з выхадам на 

транзiтныя дарогi ў Прыбалтыку, Польшчу, Украiну, Расiю. Дарож-

нае будаўнiцтва iнтэгравана з лагiстыкай. Аўтаматызацыя дарожнай 

бяспекi дазволiла знiзiць рызыкi дарожна-транспартных здарэнняў. 

Прававы фактар барацьбы з п’янствам на дарогах захоўвае актуаль-

насць. Гэта аспект бяспекi руху, захавання жыцця людзей. 

Прамысловыя прадпрыемствы выкарыстоуваюць у тэхналагiч-

ных мэтах значныя аб’емы хiмiчных рэчываў, ад якiх зыходзяць вы-

сокiя рызыкi для здароўя працаўнiкоў. Таму хiмiчная бяспека 

з’яуляецца адным з ключавых накiрункау дзейнасцi Мiнiстэрства 

надзвычайных сiтуацыяў. 

Сiстэмны падыход абумовiў змест нацыянальных стратэгiчных 

дакументау Рэспублiкi Беларусь. Гэта нацыянальная канцэпцыя 

бяспекi Рэспублiкi Беларусь. Яшчэ адзiн дакумент фармiруецца на-

цыянальнай стратэгiяй устойлiвага развiцця Рэспублiкi Беларусь. 

Яна вынiкае з метадалагiчнага падыходу выпрацаванага ў 1992 

годзе на канферэнцыi ААН пад назвай «Павестка дня на XXI ста-

годдзе». Беларускi вопыт працы па гэтай праграме бярэ пачатак у 

1997 годзе. Стратэгiя распрацавана да 2020 года. У 2015 годзе ААН 

прыняла Павестку ў галiне ўстойлiвага развiцця да 2030 года. Яна 

ўключае 17 мэтаў устойлiвага развiцця. У iх лiку «Ахова здароўя», 

«Чыстая вада i санiтарыя», «Чыстая энэргiя», «Эканамiчны рост», 

«Iндустрыялiзацыя, iнавацыi i iнфраструктура». Усе гэтыя мэты 

ўлiчаны ў нацыянальнай стратэгii ўстойлiвага развiцця Беларусi да 

2020 года. 
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Заключэнне 

Метадычныя рэкамендацыi па самастойнай працы з дадзеным 

тэкстам заключаюцца ў наступным. Пад увагу трэба браць разгляд 

матэрыялу дапаможнiка з пазiцыi тэмы магiстэрскай дысертацыi. 

Выкарыстоўваць рэфератыўную частку тэкста для таго, каб абгрун-

таваць актуальнасць уласных навуковых даследаванняў. Яшчэ адна 

карысная функцыя тэксту дапаможнiка звязана з яго метадалагiчнай 

функцыяй. Акцэнт пажадана рабiць на метадалогiю канвергенцыi 

сучасных тэхналогiяў у рамках стратэгii стварэння шматфункцы-

янальных тэхнiчных прыстасаванняў, што дае значны эканамiчны 

эфект. 

Гуманiтарная кампанента ў архiтэктуры, дызайне, юрыспрудэн-

цыi, камунiкатыўных тэхналогiях адыгрывае важную ролю. Гэтая ж 

роля вiдавочна ў сферы чалавечых адносiнаў. З гэтай сферай звяза-

ны менеджмэнт, маркетынг, лагiстыка, iнавацыйная дзейнасць у 

форме тэхналагiчных платформаў – спецыяльных пляцовак для ак-

тыўнага ўзаемнага пошуку распрацоўшчыкамi, iнвестарамi, 

прадстаўнiкамi дзяржаўных структураў у накiрунку стварэння но-

вых вытворчасцяў, рэалiзацыi стартапаў. У Беларусi падобная ка-

мунiкацыйная платформа дзейнiчае на ўзроунi мiждзяржауных 

дамоў, дэкрэтаў, законаў, стварыўшых iнавацыйную прастору ў вы-

глядзе Парку высокiх тэхналогiяў, iндустрыяльнага парку «Вялiкi 

Камень». За аснову ўзята парадыгма лiчбавай эканомiкi. Структуры 

Iнтэрнэт-прасторы адыгрываюць большую ролю ў росце 

мабiльнасцi сучасных вытворцаў, фiнансавых структураў. Аўтама-

тызацыя стала ўстойлiвым трэндам iнжынернай дзейнасцi. Растучая 

самастойнасць гаспадарчых структураў стварае рызыкi каруп-

цыйнай дзейнасцi. Неабходна ўлiчваць праблематыку фiласофii 

права. 

Метадалогiя навуковай дзейнасцi iнтэгравана ў навукова-

даследчыя i вопытна-канструктарскiя распрацоўкi. Гэта вынiк кан-

вергенцыi апiсальнай i канструктарскай метадалогiй. Канвергенцыя 

абумовiла фармiраванне эканомiкi тэхналагiчных платформаў. На 

фоне растучай прадукцыйнасцi працы, высокай канкурэнцыi на та-

варных рынках каштоўнасная кампанента камунiкацыi адыгрывае 

ролю, перавышаючую меркантыльныя iнтарэсы. На прыкладзе ад-

носiнаў з Расiйскай Федэрацыяй Беларусь навучылася аддаваць пе-

равагу каштоўнаснай кампаненце двубаковых адносiнаў. 
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Каштоўнасная кампанента вызначае ролю чалавечага капiталу ў 

развiццi краiны. У блiжэйшым будучым тэхнiчным спецыялicтам і 

эканамiстам прыйдзецца навучыцца працаваць ва ўмовах канвер-

генцыi мадэрнiзацыi i iнавацыйнай дзейнасцi. Новыя вытворчасцi 

будуць суiснаваць з традыцыйнымi вытворчасцямi аўтамабiльнай 

тэхнiкi, горнахiмiчнай галiной, нафтахiмiчным комплексам.  
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