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А. А. КАВАЛЕНЯ, В. І. ЛЯЎКОВІЧ

ГУМАНІТАРНАЯ НАВУКА БЕЛАРУСІ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ

Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 26.11.2013)

Развіццё беларускай навукі непарыўна звязана з дзейнасцю Нацыянальнай акадэміі навук Бела- 
русі, якая была адкрыта 1 студзеня 1929 г., у дзясятую гадавіну ўтварэння БССР, на базе навукова-
даследчай і культурна-грамадскай установы рэспублікі – Інстытута беларускай культуры. 

Нараджэнне, станаўленне і развіццё НАН Беларусі супалі з вялікімі, сапраўды вызначальны- 
мі падзеямі айчыннай гісторыі. За 85-гадовую гісторыю Нацыянальная акадэмія навук Беларусі 
ішла разам з усім беларускім грамадствам – і ў мірны час, і ў час цяжкіх выпрабаванняў. Разам 
з краінай, з яе народам яна вытрымала выпрабаванне часам, стала галоўным даследчым цэнтрам, 
які ўплывае на эканамічнае, тэхналагічнае, сацыяльнае і культурнае развіццё краіны, аб’ядноўвае 
высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навуковых арганізацый. Сфар- 
міраваліся аўтарытэтныя навуковыя школы, выраслі сусветна вядомыя вучоныя.

З цягам часу пад уплывам змен у структуры народнай гаспадаркі, патрабаванняў да развіцця 
навукі мяняліся напрамкі і характар дзейнасці Акадэміі навук, пашыралася кола праблем дасле-
да ванняў, умацоўваўся кадравы патэнцыял. Буйнейшыя прадстаўнікі беларускай навукі выбіраліся 
яе сапраўднымі членамі (акадэмікамі) і членамі-карэспандэнтамі.

Гістарычны вопыт сведчыць, што традыцыі мінулага павінны ўдзельнічаць у будаўніцтве 
новага. Яшчэ нікому не ўдалося аспрэчыць ісціну, што паспяховае развіццё краіны немагчыма 
без апоры на нацыянальныя традыцыі, гісторыю і духоўна-культурны вопыт продкаў. Гісторыка-
культурная спадчына з’яўляецца самым каштоўным нацыянальным і агульначалавечым набыт
кам і адыгрывае рашаючую ролю ў сацыяльна-эканамічным развіцці і духоўным жыцці кожнага 
чалавека. Менавіта таму яе неабходна вывучаць і захоўваць.

Вельмі многа ў гэтым напрамку зроблена ў Аддзяленні гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі, дзе склаліся аўтарытэтныя навуковыя школы, выраслі сусветна вядомыя вучо
ныя, якімі вырашаны актуальныя праблемы ў галіне гуманітарных і сацыяльных навук. 

Сёння Аддзяленне арганізуе і каардынуе комплекс даследаванняў па прыярытэтных навуко
вых напрамках у галіне сацыяльна-гуманітарных навук. У склад Аддзялення ўваходзяць пяць 
дзяржаўных навуковых устаноў: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі (які складаецца з двух філіялаў – «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа  
і Янкі Купалы» і «Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы»), 
Інстытут гісторыі, Інстытут філасофіі, Інстытут эканомікі, Інстытут сацыялогіі. Важнымі струк-
турнымі адзінкамі з’яўляюцца Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і Выдавец кі 
дом «Беларуская навука». У навуковых установах працуюць 850 чалавек, у тым ліку 533 даслед чы-
кі, 64 дактары і 206 кандыдатаў навук. Гонарам Аддзялення з’яўляецца творчая дзейнасць 8 ак а-
дэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў.
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Даследаванні навуковых устаноў ажыццяўляюцца ў межах дзяржаўнай праграмы навуковых 
даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, джяржава», якая каардынуецца 
навуковым саветам пры Аддзяленні.

Лепшыя творчыя дасягненні многіх прадстаўнікоў гуманітарнай навукі навечна ўпісаны ў скар- 
бонку айчыннай і сусветнай культуры, з’яўляюцца яркім і пераканаўчым сведчаннем бязмежна
га таленту беларускага народа, яго невычэрпнай духоўнай сілы. Працы найбольш яркіх прад- 
стаўнікоў гуманітарных ведаў Усевалада Ігнатоўскага, Вацлава Ластоўскага, Язэпа Лёсіка, Паўла 
Горына, Зміцера Жылуновіча, Сцяпана Некрашэвіча, Якуба Коласа, Кандрата Крапівы, Ціма- 
фея Гарбунова, Казіміра Буслава, Міхася Лынькова, Мікалая Нікольскага, Уладзіміра Перцава, 
Пятруся Броўкі, Заіра Азгура, Пятра Глебкі, Максіма Танка, Івана Краўчанкі, Васіля Барысенкі, 
Віктара Каваленкі, Аляксандра Адамовіча, Мікалая Бірылы, Міхаіла Лазарука, Іларыёна Ігна- 
ценкі, Івана Шамякіна, Аляксандра Падлужнага, Альфрэда Майхровіча, Івана Навуменкі, Мі- 
хаіла Савіцкага аказалі велізарны ўплыў на грамадска-палітычнае жыццё Беларусі, сфармірава- 
лі нацыянальнае і духоўна-культурнае аблічча XX стагоддзя, шырока вядомы ў нашай краіне 
і за мяжой.

Творчая праца гуманітарыяў высока ўшанавана нашай дзяржавай. Лаўрэатамі Ленінскай прэ- 
міі з’яўляюцца акадэмікі П. У. Броўка і М. Танк, 13 членам Аддзялення (К. К. Атраховіч (К. Кра- 
піва), М. В. Бірыла, Н. Т. Вайтовіч, Ю. Ф. Мацкевіч, А. В. Арашонкава і інш.) прысуджана Дзяр- 
жаўная прэмія СССР, больш за 50 чалавек сталі лаўрэатамі Дзяржаўнай прэміі БССР і Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі, акадэміку М. А. Савіцкаму прысвоена званне 
«Герой Беларусі».

Вучоныя Аддзялення і сёння працягваюць памнажаць лепшыя традыцыі папярэднікаў. Што
год рыхтуецца і выдаецца каля 150 кніжных выданняў, многія з іх атрымалі міжнароднае пры- 
знанне. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 студзеня 2009 г. № 6 аўтарскі калектыў 
супрацоўнікаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы ўда- 
стоены прэміі «За духоўнае адраджэнне» за фундаментальную шматтомную працу «Беларусы».

Цэлы шэраг навуковых, навукова-папулярных і вучэбна-метадычных выданняў, падрыхтава
ных навукоўцамі Аддзялення і выдадзеных акадэмічным выдавецтвам «Беларуская навука», атры- 
малі прызнанне шырокай айчыннай і замежнай грамадскасці, не маюць аналагаў і з’яўляюцца го
нарам Рэспублікі Беларусь. Гэта калектыўная манаграфія «Беларусь: Народ. Государство. Время», 
якая стала пераможцам у намінацыі «Лепшае масава-палітычнае выданне» нацыянальнага кон
курсу «Мастацтва кнігі – 2010», а таксама атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу «Наву- 
ковая кніга – 2010» у Маскве; калектыўная праца «Архітэктура Беларусі» ў 4 тамах, адзнача- 
ная дыпломам пераможцы ў намінацыі «Культура, навука, адукацыя» Міжнароднага конкурсу 
«Мастацтва кнігі» дзяржаў-удзельніц СНД (2011 г.); выданне «Этнокультурные процессы Вос
точного Полесья в прошлом и настоящем», якое атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу 
«Навуковая кніга – 2011» у Маскве; унікальны альбом «Археологическое наследие Беларуси – 
Archaeological Heritage of Belarus», які атрымаў Гран-пры Міжнароднага конкурсу «Навуковая 
кніга – 2012» у Маскве; узнагароджаная дыпломам I ступені Нацыянальнага конкурсу «Мас-
тацтва кнігі – 2012» у намінацыі «Арт-Кніга» першая кніга з цыкла «Бібліятэка Радзівілаў 
Нясвіжскай ардынацыі. Каталог выданняў з фонду Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Яку
ба Ко ласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (XV–XVI стст.)»; калектыўная манаграфія 
«История Белорусской железной дороги. Из века ХІХ в век ХХІ», якая атрымала Гран-пры На
цыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі – 2013».

У шматлікіх рэгіёнах Рэспублікі Беларусь намаганнямі навукоўцаў-гуманітарыяў НАН Бела- 
русі сумесна з навучальнымі ўстановамі і мясцовымі органамі ўлады рэгулярна арганізоўваюцца 
і праводзяцца на высокім навуковым узроўні рэспубліканскія і міжнародныя навуковыя канфе- 
рэнцыі, семінары і «круглыя сталы», якія атрымалі шырокі грамадскі рэзананс і высокую ацэнку 
з боку навуковай супольнасці.

Праца акадэмічных вучоных-гуманітарыяў мае важнае практычнае значэнне для фарміра- 
вання стабільнага палітычнага, ідэйна ўстойлівага ў духоўным плане сацыяльнага асяроддзя. 
Нашы навуковыя даследаванні накіраваны на захаванне духоўна-маральных і культурна-гіста- 
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рычных асноў нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў ва ўмовах глабалізацыі. Увогуле гуманітар- 
ная навука – носьбіт, выразнік і рухаючая сіла тытульнай нацыі, эканомікі, культуры, удаскана
лення ўсяго ладу жыцця беларускага народа.

У апошнія гады дзейнасць акадэмічных калектываў набыла ўстойлівую практычную на- 
кіраванасць і характарызуецца высокай дынамічнасцю. Прэзідыум НАН Беларусі, навуковыя 
арганізацыі, вучоныя і спецыялісты канцэнтруюць свае намаганні на рэалізацыі прыярытэтаў 
сацыяльна-эканамічнага і інавацыйнага развіцця краіны. Робіцца ўсё магчымае для таго, каб за
бяспечыць выкананне статутных функцый, патрабаванняў Кіраўніка дзяржавы і Савета Мініст- 
раў Рэспублікі Беларусь па пашырэнні тэматыкі работ у інтарэсах народнай гаспадаркі, культур
най і сацыяльнай сферы краіны, актывізацыі інавацыйнай дзейнасці. 

Рэспубліка Беларусь, якая абрала шлях вольнага незалежнага развіцця, востра мае патрэбу 
ў адукаваных, прадпрымальных, духоўна багатых людзях, якія адрозніваюцца мабільнасцю, ды- 
намізмам, канструктыўнасцю, валодаюць абвостраным пачуццём адказнасці за лёс краіны, якія 
здольны самастойна прымаць адказныя рашэнні. Гэта галоўны імператыў паспяховага інава- 
цыйнага развіцця сучаснага беларускага грамадства, які абавязана вырашаць і сацыяльна-гума- 
нітарная навука. 

Гуманітарныя навукі павінны забяспечваць прырост новых ведаў у галіне гісторыі, філасофіі, 
культуры, мовы, літаратуры, сацыялогіі і эканомікі, каб паспяхова фарміраваць светапогляд бе
ларускага народа, матывацыю асобы да стваральнай творчай дзейнасці, захоўваць гісторыка-
культурную і духоўную спадчыну, удасканальваць ідэалагічную працу і грамадзянска-патрыя- 
тычнае выхаванне падрастаючага пакалення, ажыццяўляць экспертна-аналітычную дзейнасць 
у мэтах вырашэння важнейшых задач сацыяльна-эканамічнага і духоўна-культурнага развіцця 
незалежнай Рэспублікі Беларусь.

Мадэрнізацыя сацыяльна-эканамічнага механізма, накіраванага на інавацыйнае развіццё Бе- 
ларусі, будзе паспяховай, калі ў грамадстве зацвердзіцца патрэба не толькі на найноўшыя тэхна- 
лагічныя ўклады, якія вызначаюць сутнасць постіндустрыяльнага, інфармацыйнага грамадства, 
але і на развіццё гуманітарнага рэсурсу – адукацыйнага, ідэалагічнага, маральнага. Менавіта гу- 
манітарныя веды вызначаюць прагрэс грамадскага развіцця, яны не толькі не павінны знаходзіцца 
«на абочыне» мадэрнізацыйных працэсаў, а, наадварот, з’яўляцца іх ключавым фактарам, ру- 
хаючай сілай. 

Навуковыя даследаванні, якія ажыццяўляюць вучоныя Аддзялення гуманітарных навук 
і мастацтваў НАН Беларусі, з’яўляюцца арыгінальнымі і выконваюць інстытуцыйную функцыю – 
захаванне і ўмацаванне асноў беларускай дзяржаўнасці, забеспячэнне духоўнай бяспекі і цэлас- 
насці краіны. Роля і функцыі гуманітарнай навукі ва ўсебаковым навукова-экспертным забеспя- 
чэнні сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі абгрунтоўваюцца па наступных напрамках: 

1) стварэнне комплексу сучасных сродкаў гуманітарнага навуковага пазнання, якія раскры- 
валі б прыроду такой шматузроўневай, дынамічнай сацыяльнай рэальнасці, як сучаснае бела- 
рускае грамадства; 

2) даследаванне характэрных рыс беларускай нацыянальнай культуры не толькі як матэрыяль- 
ных і духоўных каштоўнасцей, але і як сістэмы светапоглядных прынцыпаў, культуры мыслення, 
норм паводзін, якія складаюць ідэалогію беларускага народа; 

3) даследаванне і актуалізацыя старонак айчыннай інтэлектуальна-культурнай спадчыны, 
стварэнне ўмоў для таго, каб памяць пра нашых вялікіх продкаў жыла з пакалення ў пакаленне 
і выклікала гонар суайчыннікаў шматвяковымі традыцыямі; 

4) фарміраванне інавацыйнай культуры мыслення, ініцыятыўнага і творчага падыходу да 
працы ў кіраўнікоў, спецыялістаў, інжынерна-тэхнічных кадраў, выкладчыкаў, работнікаў, якія 
задзейнічаны ва ўсіх сферах айчыннай эканомікі; 

5) раскрыццё асаблівасцей функцыянавання і прыярытэтаў знешняй палітыкі Рэспублікі Бе
ларусь ва ўмовах глабалізацыі, міждзяржаўнага супрацоўніцтва і інтэграцыйных праектаў роз
нага ўзроўню;

6) кансалідацыя беларускай гуманітарнай супольнасці вакол задачы пошуку выхаду на новыя 
рубяжы сацыяльна-эканамічнага развіцця, пераадолення крызісу традыцыйных каштоўнасцей 
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і маральных асноў, стварэння свайго роду «духоўнага імунітэту» да разбуральнага ўздзеяння 
масавай культуры. 

Менавіта ў рамках гуманітарных ведаў – філасофіі, сацыялогіі, псіхалогіі, гісторыі і культу
ры – уяўляецца магчымым весці канструктыўную, лагічна абгрунтаваную, гістарычна вывера
ную размову аб грамадскай свядомасці, яе актуальных формах і шляхах развіцця, аб патрыятыч
ным выхаванні і сацыяльнай кансалідацыі, аб ролі рэлігіі ў адукацыйна-выхаваўчым працэсе 
і многіх сумежных праблемах. 

Прынцыпова важным з’яўляецца той факт, што вынікі даследаванняў вучоных гуманіта- 
рыяў – гэта адметны нацыянальны прадукт, які немагчыма набыць як прамысловую тэхналогію 
або «ноу-хау» за мяжой. Выкананне сацыяльна-гуманітарных даследаванняў з’яўляецца справай 
нацыянальна-дзяржаўнай важнасці і патрабуе значнай дзяржаўнай падтрымкі. У апошнія гады 
навукова-даследчая праца акадэмічных гуманітарыяў прыкметна актывізавалася, набыла не толькі 
навукова-фундаментальную значнасць, але і ўсё больш практыка-арыентаваную накіраванасць. 

Вядома, што паспяховае вырашэнне задач мадэрнізацыі патрабуе фарміравання новага класа 
спецыялістаў: прадпрымальных, добра адукаваных, якія творча адносяцца да сваёй працы і маюць 
навыкі кіравання ведамі і рызыкамі. Кампетэнцыі, пра якія ідзе гаворка, з’яўляюцца міждысцып- 
лінарнымі і перш за ўсё – гуманітарнымі. Гэта методыкі і тэхнікі збору і асваення новай інфар- 
мацыі, прыёмы пастаноўкі і рашэння творчых задач, навыкі вядзення перагавораў, пошуку но
вых рынкаў збыту і новых сфер дзейнасці. У працэсе падрыхтоўкі кадраў новага пакалення 
сацыяльна-гуманітарныя веды выконваюць выключна важную ролю. Іх значэнне неацэнна не 
толькі ў фарміраванні грамадзянскіх, патрыятычных і духоўных якасцей будучых спецыялістаў, 
але, што надзвычай важна, гуманітарныя веды здольны вырашаць задачу развіцця творчага мыс
лення будучых спецыялістаў: медыкаў, настаўнікаў, навукоўцаў, інжынераў, тэхнолагаў, канст- 
руктараў, кіраўнікоў. Менавіта гуманітарныя веды дазваляюць будучаму спецыялісту ўбачыць 
незвычайнае ў звычайных з’явах і фактах і зрабіць адкрыццё. 

Сістэма падрыхтоўкі такіх спецыялістаў, фарміравання іх кампетэнцый у нас толькі пачынае 
стварацца, тады як на захадзе прадстаўлена досыць шырока. Напрыклад, у Інстытуце філасофіі 
арганізавана звыш 30 навукова-метадычных семінараў на прадпрыемствах для кіраўнікоў, інжы- 
нераў, работнікаў збытавых падраздзяленняў, аддзелаў кадраў. Семінары прайшлі ў Мінску і ў рэ- 
гіёнах Беларусі, у прыватнасці, у Баранавічах. Падрыхтавана спецыяльная праграма семінараў-
трэнінгаў для прадпрыемстваў Міністэрства прамысловасці Рэспублікі Беларусь. 

У Інстытуце эканомікі распрацаваны буйныя дзяржаўныя праграмы, праграмы развіцця га- 
лін і сфер дзейнасці, навукова-тэхнічныя і інвестыцыйныя праекты. У іх ліку: Праграма развіцця 
ў Рэспубліцы Беларусь лагістычнай сістэмы на перыяд да 2015 года; Нацыянальныя праграмы 
развіцця экспарту Рэспублікі Беларусь на 2006–2010 і 2011–2015 гады; Комплексны прагноз 
навукова-тэхнічнага прагрэсу Рэспублікі Беларусь на 2011–2030 гады з больш падрабязным яго 
абгрунтаваннем на 2011–2015 гады; праект Праграмы развіцця аптовага гандлю спажывецкімі 
таварамі і прадукцыяй вытворча-тэхнічнага прызначэння ў Рэспубліцы Беларусь на 2008–2010 гады; 
праект Праграмы развіцця ўнутранага гандлю Рэспублікі Беларусь на 2011–2015 гады; праект 
Праграмы развіцця бытавога абслугоўвання насельніцтва Рэспублікі Беларусь на 2011–2015 гады. 
Вынікі даследаванняў акадэмічных эканамістаў выкарыстоўваліся пры распрацоўцы Канцэпцыі 
нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, Канцэпцыі рэгіянальнага развіцця да 2015 года, На
цыянальнай праграмы дэмаграфічнай бяспекі краіны на 2011–2015 гады. 

Вядзецца работа па адкрыцці сеткі філіялаў Інстытута эканомікі, якія будуць працаваць 
на гаспадарча разліковых прынцыпах: Цэнтра фарсайт-даследаванняў для выканання пілотных 
і поўнамаштабных праектаў нацыянальнага і наднацыянальнага ўзроўню (у чым выказана за- 
цікаўленасць кіраўніцтва Саюзнай дзяржавы); Цэнтра бізнес-праектавання; Цэнтра эканоміка-
прававых даследаванняў. Новыя структуры будуць даваць рэкамендацыі ў фармаце сцэнарыяў 
і дарожных карт: вызначаць верагодныя вектары развіцця сітуацыі, выбіраць найбольш пры
мальныя варыянты, фармуляваць прапановы па іх дасягненню з указаннем паслядоўнасці рэалі- 
зацыі, патрэбных рэсурсаў (кадравых, матэрыяльных і фінансавых) па кожнаму этапу, адказных 
выканаўцаў, кантрольных кропак, дзеянняў па мінімізацыі рызык і г. д.
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Калектыў навукоўцаў Інстытута сацыялогіі ўпершыню распрацаваў сацыякультурныя парт- 
рэты рэгіёнаў, якія з’яўляюцца эфектыўным сродкам выпрацоўкі органамі ўлады адэкватнай 
стратэгіі развіцця. Веданне сацыякультурнага партрэта рэгіёна, які ўключае пэўную сукупнасць 
уяўленняў аб яго праблемах, комплексе параметраў і ўзаемасувязях, а таксама пра яго спецыфі- 
ку з пункту погляду культуры, эканомікі, сацыяльнай структуры і сацыяльнага кіравання, з’яў- 
ляецца важнай дапамогай у рэалізацыі буйных Нацыянальных праграм і праектаў. Ёсць неаб
ходнасць правесці ў рэгіёнах семінары, каб выпрацаваць канкрэтныя навуковыя рэкамендацыі, 
якія будуць садзейнічаць вырашэнню праблем сацыяльна-эканамічнага і духоўна-культурнага 
развіцця.

Шэраг праектаў, якія маюць важнае сацыяльна-эканамічнае значэнне, выкананы ў Цэнтры 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. Сярод іх: «Народная архітэктура Бела- 
русі: традыцыі і роля ў развіцці сельскіх ландшафтаў і адраджэнні вёскі», «Гісторыка-культурная 
спадчына горада: гісторыка-горадабудаўнічы (архітэктурны) апорны план» да карэкціроўкі Ге
неральнага плана г. Мінска, Канцэпцыя экспазіцыйных комплексаў «Сядзіба і жыллё г. Мінска 
ХII–ХVI стст.», «Сядзіба і жыллё г. Мінска ХI–ХIV стст.», «Традыцыі і інавацыі ў сучаснай архі- 
тэктуры і дызайне», «Духоўныя традыцыі ў народным жыллі як фактар развіцця экатурызму».

Даследаванні этнолагаў знайшлі адлюстраванне ў буйных манаграфіях «Сучасныя этнакуль
турныя працэсы», «Хто жыве ў Беларусі», «Этнакультурныя працэсы Усходняга Палесся ў міну- 
лым і сучаснасці». Створаны шэраг падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, слоўнікаў і даведнікаў, 
якія шырока выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе вышэйшых і сярэдніх навучальных 
устаноў: «Слоўнік беларускай мовы», «Арфаграфічны слоўнік», «Беларуска-рускі слоўнік. ТТ. 1–3», 
«Руска-беларускі слоўнік. ТТ. 1–3».

Навукоўцы Інстытута гісторыі правялі шэраг паспяховых навукова-даследчых работ на тэ- 
рыторыі замкавага комплексу ў г. п. Мір, палацава-паркавага комплексу ў в. Свяцк Гродзенска- 
га раёна, Малога Замка і Замкавай гары ў Навагрудку, замкавага комплексу ў в. Любча Нава
грудскага раёна, Шклоўскага, Гальшанскага і Крэўскага замкаў. Выкананы сотні экспертыз роз
ных будаўнічых праектаў. 

Безумоўна, духоўнае жыццё грамадства – гэта аб’ектыўная з’ява, якая складваецца ў працэсе 
гістарычнага развіцця і з цяжкасцю паддаецца кіраванню. Ніколі ў гісторыі ні адной навуцы, 
ні аднаму геніяльнаму навукоўцу не ўдалося сваімі сіламі зрабіць грамадства шчаслівым. І разам 
з тым сучасная гуманітарная навука валодае цэлым арсеналам сродкаў, каб прагназаваць працэ
сы ў духоўнай сферы, мець магчымасць мякка накіраваць іх у патрэбнае рэчышча. Інстытуты 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў вядуць шырокую даследчую, маніторынгавую 
і экспертна-аналітычную работу для павышэння якасці духоўнага асяроддзя беларускага гра
мадства ў такіх напрамках, як ідэалагічная сфера, міжкультурны дыялог, захаванне і развіццё 
нацыянальнай культуры і культур этнічных меншасцей, традыцыі і навацыі ў духоўным жыцці, 
маральныя асновы грамадскага жыцця, дэмаграфічная бяспека грамадства ў кантэксце захавання 
традыцыйнай сям’і і сямейных каштоўнасцей, гуманітарная бяспека грамадства і процідзеянне 
дэструктыўным культам. 

Даследаванні, праведзеныя Інстытутам сацыялогіі ў 2012 годзе, сведчаць, што сучасны стан 
культуры ў Беларусі жыхары краіны ацэньваюць у большай ступені як стабільны, з добрымі 
перспектывамі развіцця. 

З мэтай даследавання прыроды і дынамікі духоўных праблем сучаснага грамадства, а такса
ма абгрунтавання канкрэтных механізмаў для іх вырашэння спецыялісты Інстытута філасофіі 
апублікавалі шэраг манаграфічных прац: «Бяспека Беларусі ў гуманітарнай сферы: сацыякуль
турныя і духоўна-маральныя праблемы», «Духоўна-маральныя каштоўнасці ў фарміраванні су
часнага чалавека», «Свабода сумлення як маральны і прававы імператыў жыццядзейнасці сучас
нага чалавека», «Глабальны свет і геапалітыка: культурна-цывілізацыйнае вымярэнне», «Духоў- 
ныя ідэалы ў сучаснай культуры Беларусі і каштоўнасці глабалізму».

Навуковыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі наладзілі пастаяннае супрацоўніцтва з музеямі 
краіны. Праводзіцца мэтанакіраваная работа па атрыбуцыі артэфактаў музейных фондаў і падрых- 
тоўцы новых экспазіцый. Плённае супрацоўніцтва ажыццяўляецца з Нацыянальным гістарычным 
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музеем Рэспублікі Беларусь, Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным, Віцебскім аблас- 
ным краязнаўчым, Мотальскім музеем народнай творчасці, музеямі прыроды ў Нацыянальных 
парках «Белавежская пушча» і «Прыпяцкі». Распрацаваны навуковыя прапановы па пашырэнні 
гісторыка-культурнага зместу развіцця турызму ў Нацыянальным парку «Прыпяцкі». 

Значную ўвагу даследаванням развіцця культуры, турызму, аховы гісторыка-культурнай 
спадчыны надаюць навукоўцы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. 
Да сённяшняга дня не страціў актуальнасці «Збор помнікаў гісторыі і культуры» ў 8 тамах, 
які з’яўляецца асноўнай крыніцай фарміравання дзяржаўнага спісу нацыянальных гісторыка-
культурных каштоўнасцей. Значным укладам у захаванне нематэрыяльнай культурнай спад- 
чыны з’явілася шматтомная серыя «Беларуская народная творчасць», якая дазваляе знаёміцца 
са скарбамі народнай духоўнай культуры Беларусі як у нас у краіне, так і за яе межамі. Пастаянна 
вядзецца работа па пошуку, навуковым выданні і перакладу на сучасную беларускую мову пом- 
нікаў старажытнабеларускай літаратуры, у тым ліку і тых, якія захоўваюцца за межамі нашай 
краіны. У апошнія гады выйшаў шэраг прац, накіраваных на навуковае забеспячэнне турызму 
ў Беларусі. Гэта калектыўная манаграфія «Турыстычная мазаіка Беларусі» (на рускай і англій- 
скай мовах), манаграфіі «Гісторыка-культурныя ландшафты Беларусі», «Падарожжа па Беларусі: 
гарады і гарадскія пасёлкі». Пачалася праца над праектам электроннага атласа гісторыка-
культурнай спадчыны Беларусі, збору рухомых помнікаў гісторыі і культуры. У бягучым годзе 
выходзіць у свет першы том шматтомнай серыі «Нарысы гісторыі культуры Беларусі». 

Інстытуты Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў сістэматычна выступаюць «пля- 
цоўкай» для ўдасканалення сістэмы адукацыі і выхавання. Напрыклад, навукоўцы Інстытута фі- 
ласофіі практычна штогод арганізуюць навуковыя форумы па праблематыцы адукацыі і выха
вання. Выдадзены шэраг зборнікаў навуковых работ: «Інфармацыйна-адукацыйныя і выхаваўчыя 
стратэгіі ў сучасным грамадстве: нацыянальны і глабальны кантэкст», «Філасофскія асновы іна- 
вацыйнага развіцця адукацыі і выхавання», «Духоўна-маральнае выхаванне на аснове айчын
ных культурна-гістарычных і рэлігійных традыцый і каштоўнасцей». Апублікаваны манагра- 
фіі «Гуманітарна-культуралагічная мадэль адукацыі для ўсіх», «Сістэма маральнага выхавання 
ва ўмовах станаўлення інфармацыйнага грамадства ў Беларусі».

З 2012 года заснаваны новы, вельмі запатрабаваны напрамак дзейнасці – стварэнне сумесных 
вучэбна-даследчых падраздзяленняў з ВНУ Рэспублікі Беларусь. Гэта забяспечвае не толькі больш 
цесную каардынацыю акадэмічнага сектара і сектара вышэйшай адукацыі, але і дазваляе сту
дэнтам універсітэтаў на працягу свайго навучання знаёміцца са спецыфікай работы навуковых 
устаноў гуманітарнага профілю, актуальнымі задачамі, якія стаяць перад беларускай гуманіта- 
рыстыкай, далучацца да працы над заданнямі дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў 
і ўдзельнічаць у камерцыялізацыі навуковых вынікаў праз выкананне гаспадарчых дагавораў. 
У 2012–2013 гг. пры Інстытуце філасофіі адкрыты філіялы кафедры філасофіі і метадалогіі на- 
вукі БДУ, кафедры паліталогіі БДУ, а таксама сумесная кафедра-лабараторыя сацыягуманітар- 
най экспертызы ў сферы навукі і адукацыі пры ўдзеле Інстытута сацыяльна-гуманітарнай аду- 
кацыі БДЭУ. 

Актыўна ўдзельнічаюць у адукацыйным працэсе навукоўцы Інстытута эканомікі. На базе 
Інстытута створана сумесна з БДУ кафедра міжнародных эканамічных адносін. Многія вучоныя 
Інстытута эканомікі супрацоўнічаюць з ВНУ краіны, чытаючы курсы лекцый па эканамічных 
дысцыплінах. Мэтанакіравана ўкараняюць вынікі навуковых даследаванняў у навучальны пра
цэс навукоўцы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры і Інстытута гісто- 
рыі. За апошнія гады наладжана творчае супрацоўніцтва з 20 вышэйшымі навучальнымі ўста- 
новамі краіны. 

Творча працуе калектыў Інстытута гісторыі, які стаў арганізатарам знакавых навукова-
патрыятычных мерапрыемстваў. Сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» 14 лютага 2012 г. праве- 
дзены круглы стол «Гісторыя Перамогі: недапушчэнне фальсіфікацый Вялікай Айчыннай вайны, 
ўшанаванне подзвігу партызан і падпольшчыкаў». Сумесна з камітэтам па адукацыі Мінгарвы- 
канкама, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, Прадстаўніцтвам 
Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам 
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імя М. Танка ў 2011–2013 гг. у гімназіі № 174 г. Мінска праведзены IV, V і VI Міжнародныя мо
ладзевыя навукова-практычныя канферэнцыі «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гіста- 
рычнай памяці народа». 

Важным кампанентам захавання гісторыка-культурнай спадчыны і гістарычнай памяці на
рода з’яўляецца праца па вывучэнні і прапагандзе гісторыі філасофскай, грамадска-палітычнай 
і рэлігійнай думкі Беларусі. Менавіта на старонках філасофскіх і рэлігійных трактатаў, палеміч- 
ных работ у канцэнтраванай форме выказваецца дух нашага народа, асновы яго светапогляду 
і базісныя каштоўнасці. Работа па папулярызацыі гісторыка-філасофскай спадчыны Беларусі 
нясе значны іміджавы патэнцыял, дэманструе, што на працягу стагоддзяў наша краіна была важ
ным інтэлектуальным цэнтрам на еўрапейскім кантыненце, па многіх параметрах не саступала 
філасофскім школам Германіі, Англіі, Францыі, Расіі. Прынцыпова важна, што рэканструкцыя 
інтэлектуальнай гісторыі народа – гэта тая даследчая праца, якой ніхто і ніколі не стане займацца 
за межамі Беларусі, а яе вынікі – асаблівы нацыянальны прадукт, які немагчыма набыць як пра
мысловую тэхналогію або ноу-хау за мяжой. 

Навукоўцы Інстытута філасофіі падрыхтавалі і выдалі тры тамы 6-томнай «Гісторыі філасоф- 
скай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі», а таксама першы том 3-томнай «Гісторыі эстэтыч
най думкі Беларусі».

Вялікая работа вядзецца па вывучэнні беларускай мовы і літаратуры. У апублікаваных вы
пусках «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ўпершыню лексікаграфічную апрацоўку атры- 
малі каля 40000 новых лексічных адзінак. «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» – першы і адзі- 
ны ў айчыннай гуманітарыстыцы даведнік, які з максімальнай паўнатой адлюстроўвае багацце 
слоўнікавага фонду беларускай мовы ў перыяд ХIV–ХVIII стст., з’яўляецца надзейнай крыніцай 
пазнання мінулага Беларусі, дае багатую інфармацыю аб сацыяльна-эканамічным жыцці, матэ
рыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа. Супрацоўнікі Цэнтра даследаванняў бела- 
рускай культуры, мовы і літаратуры прымаюць актыўны ўдзел у распрацоўцы доўгачасовага 
праекта «Агульнаславянскі лінгвістычны атлас». Гэта найбуйнейшы праект у гісторыі сусветнай 
лінгвагеаграфіі, над якім працуюць мовазнаўцы ўсіх славянскіх краін і Германіі. У папулярызацыі 
ведаў пра паходжанне беларускага народа, аб яго матэрыяльнай і духоўнай культуры, сучасных 
этнакультурных працэсах вялікую ролю выконвае шматтомнае выданне «Беларусы», адзначанае 
прэміяй «За духоўнае адраджэнне». Шматтомныя выданні «Гарады і вёскі Беларусі», «Беларусы», 
«Гісторыя беларускай літаратуры» карыстаюцца шырокай вядомасцю ў краіне і за мяжой. Мана- 
графіі «Мужчынскі касцюм Беларусі» і «Жаночы касцюм Беларусі» выклікалі вялікую цікавасць, 
у тым ліку з боку мастакоў, мадэльераў, сцэнографаў і былі ўдастоены прэміі Нацыянальнай ака- 
дэміі навук Беларусі. 

Вялікая работа ажыццяўляецца на базе створанай у Цэнтры даследаванняў беларускай куль
туры, мовы і літаратуры музейнай калекцыі. Штогод музей наведваюць каля 5 тыс. чалавек, на 
яго базе працуе вучэбна-метадычны цэнтр, штогод праходзяць практыку звыш 120 студэнтаў ВНУ. 
Музей шырока пазіцыянуе мастацтва Беларусі дзякуючы выставам за мяжой. Пашыраецца пра
ца навукоўцаў з рэгіёнамі і Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь, накіраваная на папуля
рызацыю гісторыка-культурнай спадчыны і аказанне неабходнай метадычнай дапамогі ўстано- 
вам культуры на месцах. 

У справе папулярызацыі архітэктурнай спадчыны Беларусі важнае месца займаюць новыя 
шматтомныя працы «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім 
кантэксце», «Праваслаўныя храмы Беларусі», «Каталіцкія храмы Беларусі», манаграфія «Беларусь 
у малюнках Напалеона Орды».

У Інстытуце гісторыі паспяхова функцыянуе ўнікальная Археалагічная навукова-музейная 
экспазіцыя, якая не толькі яскрава паказвае самую багатую гісторыка-культурную спадчыну 
нашых продкаў, але і выразна сведчыць аб глыбокай гісторыі фарміравання беларускага этнасу 
і дзяржаўнасці, з’яўляецца асновай навукова-інфармацыйнага і адукацыйнага цэнтра. 

Вучоныя Інстытута гісторыі ажыццяўляюць навуковае суправаджэнне будаўнічых работ, 
што праводзяцца на тэрыторыі Беларусі. Важна, што ахоўныя мерапрыемствы непасрэдна звяза
ны з тэматыкай фундаментальных даследаванняў, іх выкананне ў значнай ступені садзейнічае 
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развіццю археалагічнай навукі. Яскравым прыкладам гэтага сталі маштабныя комплексныя на
вуковыя даследаванні на тэрыторыі будаўніцтва Нежынскага горнаўзбагачальнага камбіната ка- 
лійных соляў і аб’ектаў яго інфраструктуры ў Любанскім раёне Мінскай вобласці. Выкананне 
гэтага праекта дазволіла ўпершыню ў археалагічнай навуцы да пачатку будаўніцтва цалкам рас
капаць гарадзішча жалезнага веку Обчын на плошчы каля 20 тыс. кв. м.

Навуковыя ўстановы Аддзялення актыўна супрацоўнічаюць са шматлікімі замежнымі ўста- 
новамі і арганізацыямі. Многія навукова-даследчыя праекты навукоўцаў накіраваны на фарміра- 
ванне і ўмацаванне іміджу Беларусі як значнага інтэлектуальна-культурнага цэнтра на еўрапей- 
скай прасторы, пазіцыянаванне нашай краіны як дзяржавы з высокім патэнцыялам для супрацоў- 
ніцтва ў навукова-тэхнічнай, адукацыйнай, культурнай, турыстычнай сферах. 

Адказваючы на выклікі часу, сацыяльна-гуманітарныя навукі разгортваюць сістэмную рабо
ту па вырашэнні праблем метадалогіі дзяржаўнага будаўніцтва, сацыяльнага кіравання, адука- 
цыі і выхавання, камунікацыі, міжкультурнага ўзаемадзеяння і інтэграцыі. Важнейшай задачай 
вучоных Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў на бліжэйшую перспектыву з’яўляецца 
выкананне шэрагу цікавых праектаў. 

Вучоныя-філосафы працягнуць творчую працу над падрыхтоўкай і выданнем 4-га, 5-га, 6-га та- 
моў «Гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі», 2-га і 3-га тамоў «Гісторыі 
эстэтычнай думкі Беларусі» як інфармацыйна-метадычнай асновы дзейнасці ў сферы адукацыі 
і грамадзянска-патрыятычнага выхавання, прапаганды нацыянальнай філасофскай і культурнай 
спадчыны, удасканалення краінавага іміджу Беларусі як дзяржавы з багатымі духоўнымі трады- 
цыямі. Каштоўнай працай з’явіцца стварэнне вучэбна-метадычнага комплексу па фарміраванні 
прафесійных кампетэнцый у галіне міжкультурнага супрацоўніцтва, выкарыстанні інструментаў 
рэгіянальнай і еўразійскай інтэграцыі ў інтарэсах сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Раз
горнута даследчая работа па распрацоўцы і апрабацыі сістэмы ўдасканалення арганізацыйна-
кіраўнічых працэсаў на прадпрыемствах (у арганізацыях) на аснове сучасных інфакагнетыўных 
тэхналогій і менеджменту ведаў, сацыяльна-гуманітарных тэхналогій фарміравання культуры 
асобы як сродку процідзеяння асацыяльным формам паводзін, вучэбна-метадычнага забеспя
чэння і механізмаў функцыянавання сеткі кластараў (груп) ідэалагічнай і палітыка-асветніцкай 
дзейнасці.

Гісторыкі будуць актыўна працаваць над навуковым суправаджэннем будаўнічых работ, каб 
забяспечыць вывучэнне і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Вядзецца актыў- 
ная праца па падрыхтоўцы і выданню 3-га і 4-га тамоў «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі», 
картаграфічны матэрыял якога з’явіцца асновай для падрыхтоўкі фундаментальных работ па гіс- 
торыі Беларусі, вучэбна-метадычнай літаратуры для ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь. За
планаваны цікавы праект па вывучэнні гісторыка-культурнай спадчыны Нацыянальнага парку 
«Браслаўскія азёры», каб выпрацаваць канкрэтныя рэкамендацыі па яе практычным выкарыс- 
танні. Сумесна з гарадскім выканаўчым камітэтам Брэста будзе ажыццяўляцца праект «Брэсцкая 
крэпасць – 2019», які прадугледжвае аднаўленне элементаў архітэктурнага ландшафту сярэдне
вяковага Бярэсця з мэтай павелічэння турыстычнай прывабнасці сучаснага Брэста.

Цікавыя задумы ў галіне вывучэння і развіцця культуры і архітэктуры. Навукоўцы актыві- 
зуюць працу па распрацоўцы рэкамендацый, накіраваных на выкарыстанне нацыянальных і рэ- 
гіянальных рыс у сучаснай архітэктуры горада і вёскі. Будзе прадоўжана работа па падрыхтоўцы 
фундаментальнага шматтомнага выдання «Гісторыя культуры Беларусі». Працягнуцца даследа- 
ванні, накіраваныя на развіццё турызму, захаванне гістарычных паркаў, а таксама на рэалізацыю 
дзяржаўнай праграмы «Замкі Беларусі». Важнай дзяржаўнай справай з’явіцца падрыхтоўка на
вуковых рэкамендацый па распрацоўцы тэхналогіі рэстаўрацыі слуцкіх паясоў.

Шмат задум і творчых праектаў маюць літаратары і мовазнаўцы, якія ў бліжэйшай перспек
тыве займуцца стварэннем нарматыўнага даведніка і нацыянальнага корпуса гідронімаў Беларусі, 
што будзе садзейнічаць уніфікацыі выкарыстання гідронімаў у нарматыўных прававых актах, 
сродках масавай інфармацыі, навуковых выданнях, у картаграфічнай прадукцыі, пры правядзенні 
дэлімітацыі і дэмаркацыі дзяржаўных межаў. Рыхтуецца новае выданне аднатомнага «Тлума
чальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



і пунктуацыі. Прадоўжыцца праца над каментаванымі выданнямі твораў класікаў беларускай лі- 
таратуры і помнікаў нацыянальнай пісьменнасці з мэтай актуалізацыі ў сучасным грамадстве 
высокіх маральных каштоўнасцей, выпрацаваных беларускім народам на працягу яго шматвяко
вай гісторыі. Актуальнымі з’яўляюцца маніторынг літаратурнага працэсу ў краіне і свеце, акты- 
візацыя літаратурнай крытыкі ў мэтах фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі айчынных 
пісьменнікаў, выпрацоўка і ўмацаванне ў насельніцтва, асабліва ў моладзі, ідэалагічных прын- 
цыпаў, якія адпавядаюць задачам дзяржаўнага будаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь. 

Вялікія задумы існуюць у айчынных сацыёлагаў, якія працягнуць сацыялагічны маніторынг 
сацыяльна-палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў краіне. Важнай задачай з’явіцца распрацоўка ма- 
дэлі прагназавання развіцця кадравага патэнцыялу беларускай навукі і сістэмы ўзнаўлення на
вуковых кадраў па прыярытэтных навукова-тэхнічных напрамках.

Творчыя планы акадэмічнай эканамічнай навукі будуць падпарадкаваны навукова-эксперт- 
наму забеспячэнню рашэнняў, якія прымаюцца органамі дзяржаўнага кіравання ў сацыяльна-
эканамічнай сферы. Будуць працягнуты маніторынг і навуковае суправаджэнне рэалізацыі На
цыянальнай праграмы развіцця экспарту Рэспублікі Беларусь на 2011–2015 гады. Важнымі за- 
дачамі з’яўляюцца маніторынг і аналіз сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, падрыхтоўка 
серыі інфармацыйна-аналітычных запісак па асноўных напрамках сацыяльна-эканамічнага раз- 
віцця краіны і навуковае забеспячэнне дзейнасці Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь.

Агульнавядома, што навуковы прагрэс значна апярэджвае духоўнае развіццё чалавека і гра
мадства ў цэлым. Гэты працэс значна ўзмацняецца ў перыяд трансфармацыйнага пераходу ад 
адной мадэлі грамадства да другой. Грамадскае жыццё заўсёды суправаджаецца бурнымі працэ- 
самі ў духоўным жыцці, прыводзіць да істотных змен у свядомасці людзей. У гэты перыяд чала
веку надзвычай патрэбна духоўная апора. Духоўнасць перашкаджае распаўсюджванню бяздум
нага ў жыцці чалавецтва. Духоўнае асэнсаванне ўласнага быцця дазволіць чалавецтву, у тым 
ліку і нам, беларусам, разумець нас сённяшніх і нас заўтрашніх, адпавядаць патрабаванням на
цыянальнай ідэалогіі, духоўнай прыродзе і традыцыям беларускага народа.

Сёння без сумненняў можна сцвярджаць, што беларускі народ не толькі можа, але і павінен 
ганарыцца дасягненнямі айчынных навукоўцаў, якія ўносяць неацэнны ўклад у навукова-
тэхнічны прагрэс і сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь.

A. A. KAVALENYA, V. I. LYAUKOVICH

HUMANITARIAN SCIENCE OF BELARUS ON THE CONTEMPORARY STAGE

Summary

Important contribution to the social and economic along with spiritual and cultural development of the Republic of Belarus 
which made by the Department of Humanitarian Science of the National Academy of Sciences of Belarus have been substantiated 
in the article. General tasks which must be solved by means of social science and liberal arts in the near-term outlook have 
been discovered.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



13

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ

УДК 101.1+001:06/.12(476) 

А. А. ЛАЗАРЭВІЧ

ФІЛАСОФІЯ Ў СІСТЭМЕ БЕЛАРУСКАЙ АКАДЭМІЧНАЙ НАВУКІ: 
ГІСТОРЫЯ, ЗАДАЧЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ

Інстытут філасофіі НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 08.11.2013)

Гісторыя беларускай філасофіі XX–XXI стст. непарыўна звязана з гісторыяй Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі. Ад самага заснавання Беларускай акадэміі навук філасофскія даследа- 
ванні і характэрныя для іх пытанні каштоўнасных, этычных, светапоглядных асноў грамадскага 
і культурнага развіцця знаходзіліся ў асяродку навуковага пошуку. 

Варта мець на ўвазе, што і само стварэнне Беларускай акадэміі навук 1 студзеня 1929 года 
было не простай рэформай кіравання навуковым працэсам у маладой рэспубліцы. Сёння мы мо
жам успрымаць гэту падзею як свайго роду гістарычны маніфест беларускай нацыі, выразна 
артыкуляванае жаданне валодаць уласнай інтэлектуальнай традыцыяй і ганарыцца ёю. 

Для стварэння Беларускай акадэміі навук быў рэарганізаваны Інстытут беларускай культуры – 
першая навуковая ўстанова савецкай Беларусі, створаная на базе Навукова-тэрміналагічнай ка- 
місіі пры Наркамасветы БССР. Дарэчы, гэтая працэдура паўтарыла шлях стварэння шматлікіх 
новаеўрапейскіх акадэмій, якія, падобна легендарнай Французскай акадэміі, вядуць гісторыю ад 
супольнасці філосафаў і славеснікаў, якая сфарміравалася вакол праблем станаўлення нацыя
нальнай навукі і яе ўнікальнай мовы. З 1929 года ў Беларускай акадэміі навук функцыянавалі 
інстытуты гісторыі, мовы і літаратуры, фізіка-тэхнічны і хімічны. Разам з імі ў структуру нова
створанай Акадэміі ўвайшла секцыя марксізму-ленінізму, на базе якой у сакавіку 1931 года быў 
арганізаваны Інстытут філасофіі.

Безумоўна, для Беларускай акадэміі навук гэта быў вельмі патрэбны і своечасовы крок. Ён 
не толькі інтэграваў філасофію як вышэйшую тэарэтычную форму самасвядомасці культуры  
ў сістэму акадэмічных даследаванняў, адкрыў магчымасці для філосафаў удзельнічаць у асэнса- 
ванні і ўладкаванні сацыякультурнай прасторы маладой беларускай дзяржавы, але і пацвердзіў 
права нашай Акадэміі на статус фундаментальнага даследчага цэнтра, які атрымаў у спадчыну 
лепшыя шматвяковыя традыцыі еўрапейскай навуковай думкі.

Аргументуючы гэты тэзіс, можна спаслацца на паходжанне тэрміна «Акадэмія» як імя ўлас- 
нага – назвы філасофскай школы Платона, а затым неаплатонікаў. Але і без таго ва ўсе стагоддзі, 
калі гэтае гучнае слова ўпрыгожвала сабою летапіс навукі, пачынаючы ад фларэнтыйскай ака- 
дэміі, створанай Козіма Медычы ў сярэдзіне XV стагоддзя, і да нашых дзён, філасофія займала 
ў структуры акадэмічных даследаванняў ганаровае месца. Філосафы П’ер Барден і Куро дэ ла Шамбр 
займалі крэслы сярод першай кагорты «несмяротных» легендарнай Французскай акадэміі ўзо- 
ру 1635 года. Парады філосафа Готфрыда Лейбніца, заснавальніка і першага прэзідэнта Берлін- 
скай акадэміі, узрушылі імператара Пятра I на адкрыццё акадэміі ў Пецярбургу. Можна прывесці 
мноства іншых, аддаленых у часе і зусім новых прыкладаў.

Філасофія, будучы не толькі зборам анталагічных праблем, але і ў першую чаргу пэўным 
спосабам мыслення, інструментарыем тэарэтычных метадаў, крытэрыем мэт і каштоўнасцей па- 
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знання, стаяла ля вытокаў большасці сучасных навук: фізіка-хімічных, біялагічных, медыцынскіх, 
навук аб зямлі. Ад самага пачатку яна была цесна звязана з матэматычнымі ведамі і тымі дысцып- 
лінамі, якія, развіваючыся, набылі форму сучаснай тэорыі інфармацыі і алгарытмізацыі. На пра
цягу стагоддзяў менавіта ў нетрах філасофіі зараджаліся ідэі, якія потым станавіліся краевуголь- 
нымі ў навуковай карціне свету, – ідэі прычыннасці і ўзаемасувязі, атамістычнай будовы матэрыі, 
універсальнай эвалюцыі, сістэмна-структурнай арганізацыі і да т. п. Не выклікае сумненняў сіс- 
тэмаўтваральная роля філасофіі ў рамках сацыяльна-гуманітарных ведаў, яе прыярытэт у рас- 
працоўцы паняццяў і канцэпцый, агульных для гісторыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, прававедаў, 
мастацтвазнаўцаў, такіх як форма і змест, каштоўнасць і сэнс, тлумачэнне і разуменне, дадатко
вая вартасць і капітал і мноства іншых.

У гэтым раскрываецца асаблівы культура- і чалавекастваральны сэнс філасофскага пошу- 
ку. Філасофія – не проста гуманітарная навука ў шэрагу іншых навук. Гэта выяўленне накі- 
раванасці чалавека па-за межы звыклага свету, да непазнанага і непазнавальнага. Калі пафас 
прыродазнаўчых навук выяўляецца ў адвечным імкненні ў «аддаленыя абсягі» і «патаемныя 
глыбіні» матэрыі, прасторы і свядомасці, то пафас філасофіі, акрамя распрацоўкі адпаведнага 
метадалагічнага інструментарыю і абгрунтавання працэдур пазнання, заключаецца яшчэ і ў тым, 
каб сабраць у адзіную сістэму дасягненні ўсіх дысцыплін і пакласці гэты ансамбль у аснову 
стварэння больш шчаслівага жыцця чалавека, больш гуманнага, справядлівага, гарманічнага 
грамадства.

Было б недастаткова сказаць, што ў дачыненні да шматлікіх дысцыплін сучасных навуковых 
ведаў філасофія валодае толькі гістарычным і маральным аўтарытэтам. Філасофія – веды актуаль- 
ныя і сучасныя. Высокі тлумачальны і прадказальны патэнцыял дэманструюць даследчыя праг- 
рамы і канцэпцыі, якія склаліся ў рэчышчы філасофскага пошуку, звязаныя з паняццямі дыялек- 
тыкі і герменеўтыкі, сінергетыкі і гарманістыкі, глабальнага каэвалюцыянізму і наасферызму. 
На памежжы філасофіі і прыродазнаўства, тэхнікі, медыцыны працягваюць нараджацца новыя 
навуковыя кірункі, якія валодаюць велізарным патэнцыялам: такімі на працягу XX стагоддзя 
сталі семіётыка, кібернетыка, сістэмалогія, сінергетыка, бія- і нанаэтыка, прыкладныя кірункі 
псіхалогіі і псіхіятрыі. Адной з найважнейшых сучасных задач філасофіі, у тым ліку і ў нашай 
краіне, з’яўляецца планамерная падрыхтоўка людзей да жыцця ва ўмовах імклівага развіцця вы- 
сокатэхналагічнага грамадства.

Прыемна, што і беларускі Інстытут філасофіі ніколі на працягу сваёй гісторыі не заставаў- 
ся ўбаку ад надзённых праблем грамадскага развіцця, дэманструючы высокую ўцягнутасць 
у актуальныя формы інтэлектуальнага пошуку і на рэспубліканскім, і на міжнародным узроўні. 
Ідучы разам са сваёй краінай скрозь нялёгкія дзесяцігоддзі XX стагоддзя, Інстытут філасофіі 
ў кожную эпоху надаваў гэтаму пошуку адмысловую, гістарычна маркіраваную форму.

У 1930-я гады профіль дзейнасці інстытута быў абумоўлены дастасаваннем дыялектыка-
матэрыялістычнай метадалогіі да задач культурнага і сацыяльна-эканамічнага будаўніцтва са
вецкага грамадства ў Беларусі. Важнае месца адводзілася крытычнаму аналізу заходняй («бур
жуазнай») філасофіі, тэорыі нацыянальнага пытання, вывучэнню ідэалогіі фашызму і фармуля
ванню метадаў барацьбы з ёй. У ліку найбольш важных апублікаваных прац былі працы першага 
дырэктара Інстытута філасофіі С. Я. Вальфсона «Супраць расавых тэорый» (1935), «Сям’я і шлюб 
у іх гістарычным развіцці» (1937), а таксама яго першага вучонага сакратара І. М. Ільюшына 
«К. Маркс і нацыянальнае пытанне» (1933) і інш.

Даследаванні першых пасляваенных дзесяцігоддзяў адрозніваюцца сістэмным падыходам 
да праблем тэорыі пазнання, логікі навуковага пошуку, гісторыі філасофіі (працы акадэмі- 
каў Г. Ф. Аляксандрава, В. А. Сербенты, К. П. Буслава, У. І. Горбача, Д. І. Шыраканава і інш.). 
Новыя рашэнні актуальных праблем метадалогіі даследчай і творчай дзейнасці на матэрыяле 
біялогіі, фізікі, матэматыкі, фізіялогіі, кібернетыкі знайшлі адлюстраванне ў манаграфіях і збор- 
ніках прац, якія вывучаліся і абмяркоўваліся па ўсім Савецкім Саюзе. Сярод іх кніга П. Д. Пузі- 
кава «Філасофскія асновы эвалюцыйнага вучэння Дарвіна» (1959), а таксама першае ў сваім ро- 
дзе калектыўнае даследаванне філосафаў і прыродазнаўцаў – кніга «Дыялектычны матэрыялізм 
як метадалогія прыродазнаўчага пазнання» (1965), выдадзеная пад рэдакцыяй В. І. Сцяпанава.
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У 1950–1960 гг. у самастойны навуковы кірунак аформілася праблематыка гісторыі філасоф- 
скай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. Працамі У. І. Пічэты, І. Н. Лушчыцкага, В. А. Сер
бенты, М. А. Алексютовіча, К. С. Пракошынай, У. М. Конана, Э. К. Дарашэвіча, С. А. Падокшы
на, Я. І. Парэцкага і іншых даследчыкаў быў закладзены падмурак вывучэння беларускага Адра- 
джэння і Рэфармацыі. Даследаваліся гістарычныя перадумовы станаўлення гуманістычных ідэй 
у Беларусі, светапоглядны змест Статутаў Вялікага Княства Літоўскага, дзейнасць праваслаўных 
братэрстваў, Брэсцкая царкоўная ўнія, рэлігійная палемічная літаратура.

У 1970-я гг. філосафы АН БССР зрабілі значны ўнёсак у даследаванне асноўных тэндэнцый 
развіцця сталага сацыялістычнага грамадства, прынцыпаў гуманізацыі грамадскіх адносін, куль- 
турнага і выхаваўчага патэнцыялу навукова-тэхнічнага прагрэсу. Распрацоўкі па дадзеным кірун- 
ку звязаны з імёнамі Я. М. Бабосава, В. І. Боўша, С. Д. Лапцёнка і інш. Калектыўная манаграфія 
супрацоўнікаў Інстытута філасофіі і права «Гуманізацыя грамадскіх адносін і ўзрастанне актыў- 
насці працоўных» была ўзнагароджана ў 1977 г. Дыпломам III ступені ВДНГ СССР, а кіраўнік 
аўтарскага калектыву акадэмік АН БССР К. П. Буслаў – бронзавым медалём ВДНГ СССР. Пара
лельна разгортвалася праграма даследаванняў па праблемах рацыянальнасці, сучаснай метадало- 
гіі навуковага пазнання, канцэптуальных асноў гарманізацыі сацыяпрыродных адносін. З’явіліся 
значныя калектыўныя манаграфіі – «Творчасць у навуковым пазнанні» пад агульнай рэдакцыяй 
чл.-кар. Д. І. Шыраканава і Ю. А. Харына (1976), «Дынамічная раўнавага чалавека і прыроды» 
пад рэдакцыяй Д. І. Шыраканава, А. І. Філюкова, П. А. Вадап’янава (1977), «Заканамернасці раз- 
віцця і метады пазнання сучаснай навукі», рэдактарамі якой выступілі А. К. Манееў і Д. І. Шыра- 
канаў (1978). Пабачылі свет новыя арыгінальныя працы, якія раскрывалі асаблівасці гістарычных 
этапаў станаўлення беларускай інтэлектуальнай традыцыі. Гэта, у прыватнасці, кнігі «Нарысы 
гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі да 1917 г.» (1973), «Ідэі гуманізму 
ў грамадска-палітычнай і філасофскай думцы Беларусі (дакастрычніцкі перыяд)» (1977), над якімі 
працавалі У. М. Конан, С. А. Падокшын, А. С. Майхровіч, С. Ф. Сокал, М. С. Купчын і іншыя да- 
следчыкі. У 1984 г. цыкл калектыўных прац па гісторыі філасофіі і грамадскай думкі Беларусі 
дакастрычніцкага перыяду быў узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй БССР. Калектыўная манагра- 
фія «Дэтэрмінізм: сістэмы, развіццё» ў 1986 г. атрымала Дыплом I ступені ВДНГ СССР, а кіраўнік 
аўтарскага калектыву акадэмік Д. І. Шыраканаў быў узнагароджаны залатым медалём ВДНГ СССР. 

Пачынаючы з сярэдзіны 1980-х гг., у кантэксце ўзятага краінай курсу на перабудову сацыяльна-
эканамічных адносін, у кола даследчых кірункаў былі ўключаны распрацоўка механізмаў актыві- 
зацыі чалавечага фактару ў сацыяльна-эканамічным жыцці, філасофска-антрапалагічныя прабле- 
мы моладзі, тэарэтыка-метадалагічныя асновы праватворчасці і пабудовы прававой сістэмы. У гады 
незалежнасці былі працягнуты сістэматычныя даследаванні ў галіне прававых асноў фарміравання 
беларускай дзяржаўнасці, каштоўнасна-светапоглядных аспектаў нацыянальнай самасвядомасці. 
Значнай вяхой гэтага перыяду стала манаграфія чл.-кар. А. С. Майхровіча «Пошук праўдзівага 
быцця і чалавека. З гісторыі філасофіі і культуры Беларусі» (1992), узнагароджаная прэміяй Акадэ- 
міі навук Беларусі. Былі апублікаваны і значныя метадалагічныя працы, такія як кніга «Стэрэаты- 
пы і дынаміка мыслення» (1993) – сумесная праца мінскіх і маскоўскіх філосафаў, «Высокія тэхна- 
логіі ў структуры ўстойлівага развіцця: праблема адпаведнасці наасферным каштоўнасцям» (2009) – 
беларуска-малдаўская манаграфія, падрыхтаваная пад кіраўніцтвам акадэмікаў Д. І. Шыраканава 
і А. Д. Урсула, узнагароджаная ў 2010 г. прэміяй Акадэмій навук Украіны, Беларусі і Малдовы. 

Пад эгідай Інстытута філасофіі ў 1970–1990 гг. канчаткова аформіліся пяць вядучых кірункаў 
даследаванняў, які сёння вызначаюць аблічча беларускай філасофскай навукі.

Па-першае, гэта даследаванні ў галіне тэорыі і метадалогіі пазнання, філасофіі навукі, якія 
мелі прамое дачыненне да развіцця інтэлектуальнага патэнцыялу асобы, грамадства, культуры, 
удасканалення нормаў навуковага пазнання і сацыяльна-гуманітарнай экспертызы розных сфер 
грамадскага быцця, прагрэсу распрацовак у галіне метадалогіі дзяржаўнага будаўніцтва, сацыяль
нага кіравання, адукацыі і выхавання, камунікацыі, міжкультурнага ўзаемадзеяння і інтэгра- 
цыі. Школа ў галіне логіка-метадалагічных асноў і структур навуковага пазнання, якая склалася 
ў Інстытуце філасофіі, сваімі каранямі цесна пераплятаецца з мінскай метадалагічнай школай, 
чыя слава грымела па ўсім Савецкім Саюзе ў 1960–1980-я гады. Прыкметнай падзеяй у інтэлек- 
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туальным жыцці краіны стаў шэраг публікацый вучоных, якія працавалі ў Інстытуце філасофіі 
на розных этапах сваёй біяграфіі альбо цесна супрацоўнічалі з ім, – Д. І. Шыраканава, У. Ф. Бер
кава, А. М. Елсукова, І. І. Жбанковай, У. М. Калмыкова, П. В. Кікеля, Ч. С. Кірвеля, Л. Ф. Кузня
цовай, А. К. Манеева, У. К. Лукашэвіча, А. І. Осіпава, М. А. Слямнёва, Э. М. Сарокі, У. А. Гераі- 
менкі, В. П. Старжынскага, А. П. Трафіменкі, У. І. Чуешова, Я. С. Яскевіч і іншых. 

Лагічным развіццём гэтых даследаванняў стала зараджэнне беларускай навуковай школы ў га- 
ліне тэорыі і метадалогіі станаўлення інфармацыйнага грамадства. Яе ідэйнай і метадалагічнай 
базай сталі працы беларускіх філосафаў Я. М. Бабосава, М. І. Жукава, Л. В. Уварава, Я. В. Дзміт- 
рыева, Г. І. Шчарбіцкага, У. А. Гераіменкі. Задачы школы на сучасным этапе звязаны з аналізам 
перадумоў і механізмаў пераходу сучаснага беларускага грамадства ад індустрыяльнай да пост- 
індустрыяльнай стадыі развіцця, раскрыццём ролі, якую адыгрываюць у гэтым працэсе інфарма- 
цыя і веды, тэхніка і тэхналогіі, рацыянальныя камунікатыўныя практыкі і сродкі сацыялізацыі 
найноўшых высокатэхналагічных прадуктаў. Рашэнню гэтых і іншых задач прысвечаны буйныя 
навуковыя працы апошніх гадоў: манаграфіі А. А. Лазарэвіча «Навуковыя веды ў інфармацыйным 
грамадстве» (1993), «Глабальнае камунікацыйнае грамадства» (2008), калектыўная манаграфія 
«Надыходзячае інфармацыйнае грамадства» (2006).

Па-другое, значнае месца ў дзейнасці інстытута займае аналіз філасофскіх праблем чалавека 
і грамадства ва ўмовах глабальных трансфармацый. Нашымі даследчыкамі закладзены тэарэтыч- 
ныя асновы мадэлі сацыяльна-сістэмнай якасці чалавека, якія злучаюць свядомасць і дзейнасць 
з канструктыўнымі і дэструктыўнымі сіламі, дэтэрмінаванымі сацыяльнай сістэмай, прааналі- 
заваны механізмы засваення грамадскіх каштоўнасцей, шляхі ўздзеяння маральных якасцей 
асобы на сацыяльны свет і яго пераламленне праз прызму гэтых якасцей. Значны ўнёсак у раз- 
віццё этычных ведаў зрабілі Я. М. Бабосаў, С. П. Вінакурава, С. Д. Лапцёнак і інш. У працах вучо- 
ных Інстытута філасофіі разгледжаны актуальныя для нашай эпохі праблемы рэгуляцыі духоўна-
культурных працэсаў. Гэтай праблематыцы прысвечаны, у прыватнасці, манаграфіі Т. І. Аду- 
лы «Філасофія ў сістэме духоўнай культуры: праблемы сацыяльнага функцыянавання» (1993), 
«Чалавек на мяжы тысячагоддзяў: пошук духоўных падстаў быцця» (2003), праца Т. І. Адулы 
і В. А. Паўлоўскай «Чалавек ва ўмовах сацыяльных трансфармацый» (2006). Вынікам шматга- 
довых даследаванняў у галіне гуманітарнай бяспекі сучаснага беларускага грамадства стала 
выданне калектыўнай манаграфіі «Бяспека Беларусі ў гуманітарнай сферы: сацыякультурныя 
і духоўна-маральныя праблемы» (2010).

Працягваючы традыцыі першых айчынных рэлігіязнаўчых даследаванняў, распачатых 
у 1960-я гг., актыўна развіваецца акадэмічная школа рэлігіязнаўства, якая характарызуецца 
паслядоўнай навуковай і свецкай арыентацыяй і практыка-экспертнай скіраванасцю. Найболь
шы ўнёсак у яе дзейнасць зрабілі лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР К. С. Пракошына, а таксама 
Т. П. Кароткая, І. Ф. Рэкуц, В. У. Старасценка, Н. А. Кутузава і іншыя навукоўцы. Да ліку най
больш значных выданняў, падрыхтаваных імі ў 1990–2000 гг., можна аднесці манаграфіі «Хрыс- 
ціянства ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць» (2000), «Нацыя, рэлігія і дзяржаўнасць у палемічнай 
літаратуры Беларусі» (2005), кнігі па праблематыцы неакультаў, беларуска-расійскае выданне 
«Анталогія айчыннага рэлігіязнаўства. Рэлігіязнаўства ў Беларусі» (2010), беларуска-польскую 
манаграфію «На памежжы. Нарысы па філасофіі рэлігіі» (2011). 

Па-трэцяе, вялікая ўвага ў Інстытуце філасофіі надаецца распрацоўцы сацыяльна-філасофскіх 
аспектаў праблем экалогіі. Традыцыі навуковай школы ў галіне сацыяльнай экалогіі доўжацца 
звыш 30 гадоў. Менавіта ў Інстытуце філасофіі з канца 1970-х гг. пачаліся першыя ў рэспубліцы 
даследаванні па філасофскіх аспектах сацыяпрыроднага развіцця. Прызнаным лідарам гэтага кі- 
рунку з’яўляецца чл.-кар. НАН Беларусі П. А. Вадап’янаў. У распрацоўку філасофскіх асноў са
цыяльнай экалогіі значны ўнёсак зрабілі І. Я. Жыбуль, А. І. Зелянкоў, Н. Я. Захарава, С. П. Ану
прыенка, А. С. Чэрвінскі.

Па-чацвёртае, на сучасным этапе гісторыі інстытута атрымала годны працяг традыцыя 
гісторыка-філасофскіх даследаванняў. На высокім навуковым узроўні падрыхтаваны шматлікія 
публікацыі А. С. Майхровіча, С. А. Падокшына, У. М. Конана. Новую генерацыю акадэмічных 
гісторыкаў філасофіі прадстаўляюць В. Б. Евароўскі, І. М. Бабкоў, С. І. Санько, А. В. Дзерман 
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і іншыя даследчыкі. Дзякуючы іх напружанай працы ў 2000-я гады пачалася рэалізацыя найваж
нейшых іміджавых праектаў Інстытута філасофіі – выдадзены 3 тамы «Гісторыі філасофскай 
і грамадска-палітычнай думкі Беларусі», 1-ы том «Гісторыі эстэтычнай думкі Беларусі».

Нарэшце, пяты кірунак, які атрымаў актыўнае развіццё ў апошнія гады, – гэта даследаванні 
ў галіне светапоглядных асноў і метадалагічных прынцыпаў міжкультурнага дыялогу і інтэгра- 
цыі, навукова-аналітычная праца, якая выконваецца ў падтрымку прадуктыўнага ўваходжання 
Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйныя праграмы і праекты еўрапейскага і еўразійскага маштабу. 
Інстытут актыўна супрацоўнічае са знешнепалітычным ведамствам нашай краіны, замежнымі 
дыпламатычнымі місіямі ў Рэспубліцы Беларусь. Вынікам гэтай працы сталі прыкметныя кніж- 
ныя выданні, такія як манаграфія І. Я. Левяша «Глабальны свет и геапалітыка» (2012), калек- 
тыўныя манаграфіі «“Новы рэгіяналізм” і беларуска-расійскае прыгранічча» (2012) пад рэдакцыяй 
І. Я. Левяша, «Рэспубліка Беларусь – Еўрапейскі саюз: праблемы і перспектывы партнёрства» 
(2013) пад рэдакцыяй чл.-кар. Л. Ф. Яўменава, а таксама серыя канферэнцый, арганізаваных сумес- 
на з прадстаўніцтвам ЕС у Беларусі, Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятывай, пасольствамі Кітая, 
Індыі, Ірана і іншых дзяржаў.

Азіраючыся на досыць доўгую, шматстайную, насычаную гісторыю акадэмічнага Інстытута 
філасофіі, міжволі задаешся пытаннем: што можна лічыць найважнейшым вынікам яго дзейнасці 
на працягу васьмідзесяці з лішкам гадоў? Уяўляецца, што асноўнае дасягненне ў тым, што духоў- 
ная культура незалежнай Беларусі крышталізавалася вакол свайго інтэлектуальнага, навукова-
філасофскага стрыжня, і сёння беларуская філасофія ўяўляе сабой самастойны яркі феномен 
еўрапейскай інтэлектуальнай прасторы, а гісторыя філасофскай думкі Беларусі стала неад’емнай 
часткай сусветнай філасофскай гісторыі.

Сёння траекторыя дзейнасці Інстытута філасофіі пралягае ў адмысловай «трохмернай прас- 
торы», у сістэме трох каардынат. Гэта, па-першае, еўрапейскія і сусветныя тэндэнцыі актуаль
ных філасофскіх даследаванняў; па-другое, праблемы сацыякультурнага развіцця беларускага 
грамадства, якія патрабуюць тэарэтычнага вырашэння; па-трэцяе, прыярытэты, звязаныя з па
вышэннем міждысцыплінарнай і навукова-практычнай значнасці філасофскіх распрацовак. Пер
шай з нашых магістральных задач з’яўляецца нарошчванне інтэлектуальнага капіталу белару
скай філасофскай думкі і адначасова – цеснае ўзаемадзеянне з органамі дзяржаўнай улады, з рэ
альным сектарам эканомікі ў справе экспертна-метадалагічнага забеспячэння розных кірункаў 
адміністрацыйнай і гаспадарчай дзейнасці, грамадскага інфармавання, кадравай працы. Другая 
задача – узаемадзеянне з даследчымі ўстановамі прыродазнаўчага і тэхнічнага профіляў у сферы 
навуковай эўрыстыкі, метадалогіі навуковага пошуку, прадуктыўнага сінтэзу гетэрагенных да- 
следчых праграм і працэдур. Трэцяя фундаментальная задача – забеспячэнне тэарэтычных, ме- 
тадалагічных, маральных, эстэтычных асноў развіцця беларускага грамадства, прагрэсу сістэмы 
адукацыі, выхаванне новых пакаленняў беларускіх грамадзян.

На сённяшні дзень Інстытут філасофіі – гэта не проста «храм» найстарэйшай з усіх навук, 
але і эфектыўная «фабрыка», прадукцыя якой – экспертныя веды, сацыяльна-гуманітарныя 
тэхналогіі, эфектыўныя метадалагічныя рэцэпты для розных кірункаў вытворча-эканамічнай 
і сацыяльна-культурнай дзейнасці. Інстытут філасофіі з’яўляецца асноўным у краіне навуковым 
цэнтрам у галіне філасофскага пазнання і адукацыі, ажыццяўляе падрыхтоўку кадраў вышэй
шай кваліфікацыі ў галіне філасофіі, забяспечвае неабходны філасофскі кампанент у падрыхтоў- 
цы спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. Ён валодае ўнікальным тэарэтыка-метадалагічным 
і кадравым патэнцыялам для правядзення сістэмных міждысцыплінарных даследаванняў у га- 
ліне інавацыйнага развіцця сучаснага грамадства, здольны рэалізаваць свой патэнцыял у якасці 
даследчай пляцоўкі па вывучэнню праблем інфармацыйнага грамадства, якасці адукацыі і вы
хавання чалавека, перспектыў выкарыстання НБІКС-тэхналогій. У апошнія гады профіль дзей- 
насці інстытута быў эфектыўна пашыраны за кошт стратэгічных еўрапейскіх і еўразійскіх да- 
следаванняў, распрацоўкі метадалогіі і культурных асноў шматвектарнай палітыкі беларускай 
дзяржавы, інтэграцыі нашай краіны ў глабальную сацыяльна-культурную і навукова-тэхнічную 
прастору, а таксама за кошт распрацовак у галіне карпаратыўнай культуры, менеджменту ведаў 
і прафесійнага вопыту на прадпрыемствах і ў арганізацыях.
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Зразумела, было б вялікім перабольшаннем сказаць, што гэтыя задачы ў прынцыповым пла
не ўжо вырашаны, што ў працы над імі дасягнута стопрацэнтная эфектыўнасць. Што ж пера- 
шкаджае іх рашэнню? Адказваючы на гэтае пытанне, можна спаслацца як на цяжкасці агульнага 
парадку, якія характарызуюць развіццё ўсёй навуковай сферы Беларусі, так і на больш прыват
ныя, якія датычаць перш за ўсё гуманітарнай навукі. Да першага разраду варта аднесці недастат
ковае фінансавае і кадравае забеспячэнне навуковага працэсу. Інстытут філасофіі, як і шматлікія 
іншыя інстытуты, узяў на сябе цяжар адказных навукова-інавацыйных задач досыць шырокага 
спектра. Часам нават дзіўна, як з імі спраўляецца штат супрацоўнікаў, які ў апошнія некалькі год 
не перавышае па колькасці 50 чалавек, дэманструючы пры гэтым зусім не нізкую выніковасць. 
Няпроста прыцягнуць і, галоўнае, утрымаць у акадэмічнай навуцы маладых таленавітых даслед- 
чыкаў, вытрымаць канкурэнцыю з ВНУ за праслойку найбольш кваліфікаваных кадраў. 

Да другога разраду варта аднесці праблемы, звязаныя з не заўсёды дакладным, адэкватным 
успрыманнем задач і спецыфікі функцыянавання гуманітарнай навукі. Часта ад гуманітарыяў 
чакаюць, што яны, падобна прарокам, пакажуць адзін дакладны, беспамылковы «шлях», якім 
павінна ісці палітыка, эканоміка, культура, а не дачакаўшыся такога ўказання, схіляюцца да та- 
го, каб лічыць іх працу безвыніковай. Нярэдка мы сутыкаемся з неразуменнем таго, што якасць 
і паўнавартаснасць навуковых даследаванняў залежаць ад іх разнастайнасці, ад іх узбагачэння 
новымі, незвычайнымі, нават парадаксальнымі ідэямі, якія нярэдка нараджаюцца «на перыферыі» 
прыярытэтных кірункаў навукі. Таму імкненне механічна скараціць спектр даследаванняў, скан
цэнтравацца толькі на асобных «прарыўных» кірунках можа прывесці да збяднення ўсёй наву
ковай сферы, да паніжэння навуковага ўзроўню і якасці распрацовак па саміх прарыўных кірун- 
ках. Наносіць удар па нашай дзейнасці і па яе грамадскаму статусу адсутнасць гнуткай, дыфе
рэнцыраванай сістэмы крытэрыяў якасці і паспяховасці. 

Гуманітарная навука ў рэспубліцы пакутуе ад праяўленай некаторымі сродкамі масавай інфар- 
мацыі абыякавасці да вынікаў сур’ёзных, фундаментальных даследаванняў, ад пагоні толькі 
за «смажанымі» фактамі і «гучнымі» загалоўкамі. Бясспрэчна, грамадская свядомасць далёка 
не заўсёды можа з лёгкасцю «засвоіць» сфармуляваны на тэарэтычным узроўні навуковы вынік. 
Але гэта – праблема не навукі, гэта – недахоп механізмаў трансляцыі навуковых высноў у гра
мадскую свядомасць, нежаданне і негатоўнасць СМІ ўзяць на сябе функцыю тлумачэння, папу- 
лярызацыі, схіліць грамадскую думку на карысць навуковай сферы. Ці не найбольшая шкода 
наносіцца гуманітарнай навуцы размыццём крытэрыяў і межаў «экспертных ведаў» – гэта зна
чыць той акалічнасцю, што да ліку «экспертаў» у галіне палітыкі, эканомікі, сацыяльнай дына- 
мікі навукі і культуры ў наш час залічваецца практычна любы аратар, які выступае са старонак 
СМІ, незалежна ад наяўнасці або адсутнасці сапраўднага акадэмічнага статусу, даследчых заслуг.

Разам з тым філасофская навука ў НАН Беларусі працягвае паспяхова развівацца. З пачат- 
кам XXI стагоддзя Інстытут філасофіі пачаў рэалізацыю маштабнай праграмы па распрацоў- 
цы тэарэтыка-метадалагічных асноў устойлівага інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь 
у сацыяльна-культурнай, навукова-тэхнічнай, духоўна-маральнай сферах. Наладжана плённае 
супрацоўніцтва па рэалізацыі дадзеных мерапрыемстваў з органамі дзяржаўнай улады, грамад- 
скімі арганізацыямі, царквой.

На працягу некалькіх апошніх год у Інстытуце філасофіі сфармулявана канцэпцыя фарміра- 
вання духоўна-маральных асноў нацыянальнай стратэгіі развіцця і забеспячэння гуманітарнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь, нейтралізацыі маральна-прававых фактараў дэвіянтных паводзін, 
процідзеяння рэлігійнаму, этнічнаму, рэлігійна матываванаму палітычнаму радыкалізму. Супра- 
цоўнікамі інстытута створана і паспяхова апрабавана методыка экспертызы публічнай рэкла- 
мы. Яна засноўваецца на маральна-эстэтычных крытэрыях і працэдурах семіялагічнага аналізу, 
арыентавана на экспертызу рэкламнай прадукцыі ў адпаведнасці з дзейсным заканадаўствам, 
выяўленне выпадкаў уводзін спажыўцоў у зман. Выкарыстанне гэтай методыкі стварае ўмовы 
для сістэмнай маральна-эстэтычнай экспертызы рэкламы і публікацый у сродках масавай інфарма- 
цыі, недапушчэння супрацьпраўных і неэтычных метадаў канкурэнтнай барацьбы, папярэджання 
прамой і ўскоснай прапаганды амаралізму, антыэстэтычных, радыкальных і экстрэмісцкіх по- 
глядаў і ідэй.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



19

Супрацоўнікамі Інстытута распрацавана метадалогія даследавання дынамікі ідэйна-света- 
погляднай прасторы Беларусі з улікам уласцівага нам памежжа культур. Дадзеная распрацоўка 
арыентавана на вызначэнне ключавых асаблівасцей інтэлектуальнай культуры Беларусі, іх ге- 
незісу ў кантэксце ідэйна-светапогляднага ўзаемадзеяння культур Усходу і Захаду, іх уплыву 
на ментальнасць і калектыўную псіхалогію беларускай нацыі. Гэта дазваляе раскрыць узаема- 
сувязь філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі з каштоўнаснымі кампанентамі на
цыянальнай і сусветнай культуры, абгрунтаваць працэсы станаўлення нацыянальнай ідэнтыч- 
насці Беларусі ў кантэксце шматбаковай узаемасувязі гісторыка-культурных традыцый. 

Варта назваць яшчэ адну перспектыўную прыкладную распрацоўку Інстытута, якая даты
чыцца планавання і ажыццяўлення сацыякультурных інавацый у адносінах да стратэгічных за
дач постіндустрыяльнага развіцця Беларусі. Гаворка ідзе аб методыцы павышэння інфармацыйна-
арганізацыйнай культуры і крэатыўнасці кіраўнікоў і спецыялістаў прадпрыемстваў, якая ўклю- 
чае ў сябе логіка-кагнітыўныя сродкі стымулявання творчай актыўнасці, механізмы прыняцця 
і рэалізацыі рашэнняў на аснове навучання навыкам менеджменту ведаў, уключэння ў прафесій- 
ныя, экспертныя сеткі і супольнасці для вырашэння праблемна-арыентаваных задач. З дапамо
гай дадзенай методыкі можа быць забяспечана павышэнне эфектыўнасці бізнес-працэсаў, удас- 
каналенне працэдур распрацоўкі і прыняцця рашэнняў кіраўнікамі і спецыялістамі прадпрыем- 
стваў са станоўчым эфектам для вытворчай, маркетынгавай, кадравай дзейнасці.

Прыкладная эфектыўнасць вынікаў даследаванняў і распрацовак Інстытута філасофіі вызна
чаецца іх укараненнем у вучэбна-выхаваўчы працэс устаноў вышэйшай і сярэдняй адукацыі, 
сістэму падрыхтоўкі навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі; выкананнем заданняў па інфар- 
мацыйна-аналітычнаму суправаджэнню дзейнасці Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь, Міністэрства адукацыі, Міністэрства гандлю, Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыя
нальнасцей, Прэзідыума НАН Беларусі, іншых ведамстваў і ўстаноў; выкарыстаннем у розных 
галінах сацыяльнага планавання і кіравання; папулярызацыяй інтэлектуальна-духоўнай спад
чыны Беларусі, асноў рацыяналістычнага светапогляду і традыцыйных маральных каштоўнас- 
цей, прынцыпаў талерантнасці і гуманізацыі грамадскіх адносін у сродках масавай інфармацыі. 
Толькі за 2007–2012 гг. Інстытутам філасофіі атрымана звыш 140 даведак і актаў аб укараненні 
навуковых вынікаў, два дзясяткі лістоў аб зацікаўленасці ў іх наступным выкарыстанні. 

Інстытутам філасофіі вядзецца шырокая адукацыйная і культурна-асветная праца з моладдзю 
і студэнцтвам. У адпаведнасці з дагаворам з Мінскім гарадскім палацам дзяцей і моладзі арга- 
нізаваны пасяджэнні «Школы маладога філосафа» для мінскіх старшакласнікаў. На базе ўстаноў 
адукацыі Фрунзенскага раёна г. Мінска вядзецца праца кружкоў па асновах экалагічнай бяспекі. 
Заключаны перспектыўныя дагаворы аб супрацоўніцтве з шэрагам ВНУ краіны, Мінскім аблас
ным інстытутам развіцця адукацыі. Значную папулярнасць і вагу ў навуковым асяроддзі набылі 
метадалагічныя семінары Інстытута філасофіі, разлічаныя як на прафесійных даследчыкаў, так 
і на аўдыторыю аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў. Гэта семінары «Філасофскія праблемы пры- 
родазнаўства і тэхнікі», «Чалавек і грамадства ў XXI стагоддзі», «Гісторыя ідэй», тэарэтычны 
семінар маладых вучоных.

Адказваючы на запатрабаванні часу, інстытут актыўна ўключаецца ў дзейнасць па фарміра- 
ванню інтэграваных даследча-адукацыйных структур, пераадоленню міжведамасных бар’ераў 
паміж акадэмічнай і ўніверсітэцкай навукай. На працягу многіх дзесяцігоддзяў мы плённа супра- 
цоўнічалі з кафедрамі філасофіі і гуманітарных дысцыплін шматлікіх мінскіх і рэгіянальных ВНУ, 
сумесна выконваючы заданні дзяржаўных навуковых праграм, асобныя праекты, супрацоўнічалі 
ў галіне падрыхтоўкі навуковых кадраў. Але зараз наспеў час зрабіць новыя крокі, ажыццявіць 
на практыцы перспектыўны кластэрны прынцып навуковага працэсу. Дзеля гэтага адпрацоў- 
ваюцца розныя формы навукова-ўніверсітэцкай кааперацыі. Па-першае, адкрыццё на базе інсты- 
тута філіялаў кафедр ВНУ. На сённяшні дзень створаны дзве такія структуры: філіялы кафедры 
філасофіі і метадалогіі навукі, а таксама кафедры паліталогіі БДУ. Па-другое, сумесныя навукова-
адукацыйныя кафедры-лабараторыі, якія спалучаюць даследчы працэс з профільнай падрыхтоў- 
кай (праз сістэму навучальнай практыкі, кіраўніцтва курсавымі і дыпломнымі работамі і г. д.) 
і прафарыентацыяй студэнтаў. У 2013 годзе сумесна з Інстытутам сацыяльна-гуманітарнай аду- 
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кацыі БДЭУ Інстытут філасофіі заснаваў кафедру-лабараторыю сацыяльна-гуманітарнай экспер
тызы ў галіне навукі і адукацыі. Нарэшце, разам з кафедрай філасофскіх навук і ідэалагічнай 
работы Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь разглядаецца стварэнне інава- 
цыйнай пляцоўкі для ажыццяўлення сумесных распрацовак з прыцягненнем даследчых і ўкара- 
няльных структур з трэцяга боку. Такая пляцоўка мусіць стаць правобразам галіновага навукова-
тэхнічнага цэнтра ў галіне гуманітарных ведаў і тэхналогій. 

Хацелася б асабліва адзначыць унёсак Інстытута філасофіі ў фарміраванне пазітыўнага імі- 
джу Рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне. Ён выяўляецца, перш за ўсё, у экспертнай пад
трымцы знешнепалітычнага курсу краіны. Так, у інтарэсах МЗС Рэспублікі Беларусь выкананы 
асобны інавацыйны праект, накіраваны на стварэнне інфармацыйна-аналітычнай сістэмы па раз- 
віццю стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскім саюзам і дзяржавамі еўразій- 
скай прасторы ў сацыякультурнай і навукова-тэхнічнай абласцях. Вядуцца даследаванні ў сферы 
выяўлення і запаўнення існуючых інфармацыйных і аксіялагічных лакун, неспрыяльных стэрэа- 
тыпаў і дэзынфармацыі адносна Беларусі і беларускай нацыі ў замежнай інфармацыйнай прасторы. 

Штогод Інстытут філасофіі арганізуе да 20 міжнародных навуковых канферэнцый, круглых 
сталоў, семінараў, прэзентацый, у тым ліку з фінансаваннем за кошт замежных дыпламатычных 
прадстаўніцтваў (пасольствы ЕС, ФРГ, Эстоніі, Кітая, Ірана, Індыі), міжнародных арганізацый 
і навуковых фондаў. У ліку мерапрыемстваў, якія зрабілі прыкметны ўплыў на інтэлектуальнае 
жыццё нашай краіны і блізкага замежжа, – канферэнцыі «Нацыянальная філасофія ў кантэксце 
сучасных глабальных працэсаў» (снежань 2010 г.), «Філасофія ў Беларусі і перспектывы сусвет
най інтэлектуальнай культуры» (красавік 2011 г.), «Беларусь і Расія ў еўрапейскім кантэксце: 
праблемы дзяржаўнага кіравання працэсам мадэрнізацыі» (кастрычнік 2011 г.), «Сям’я і жанчына 
ў сучасным свеце: сацыяльныя і культурныя аспекты» (люты 2012 г.), «Рэспубліка Беларусь – 
Еўрапейскі саюз: праблемы і перспектывы партнёрства» (чэрвень 2013 г.). Навуковыя форумы 
праводзяцца як на базе інстытута, так і ў рэгіёнах Беларусі, а таксама за мяжой (у апошнія гады 
адбыліся канферэнцыі ў Вільнюсе, Харкаве, Казані, Адэсе). Сукупная колькасць удзельнікаў 
гэтых мерапрыемстваў за 2009–2012 гг. перавысіла 3000 чал. З лекцыямі, дакладамі ў інстытуце 
выступалі паслы Балгарыі, Кітая, Румыніі, Эстоніі, Японіі. У мерапрыемствах інстытута ўдзель- 
нічалі кіраўнікі дыпламатычных місій Расіі, Казахстана, Малдовы, Украіны.

Развіваецца міжнародная выдавецкая дзейнасць. Так, за 2009–2012 гг. за мяжой выдадзена 
звыш 15 найменняў кніг супрацоўнікаў інстытута. Геаграфія кнігавыдання – Расія, Украіна, 
Польшча, Германія, Францыя, ЗША; мова выданняў – руская, польская, англійская. Заснавана 
кніжная серыя «Філасофская і палітыка-прававая думка сусветных цывілізацый», у рамках якой 
выпушчаны шэраг выданняў навуковай і навукова-папулярнай літаратуры. 

Такім чынам, сёння Інстытут філасофіі НАН Беларусі не толькі шчыльна інтэграваны ў сістэ- 
му міжнародных навуковых сувязей, міждысцыплінарных даследаванняў, але і актыўна ўдзель- 
нічае ў вырашэнні актуальных задач, якія стаяць перад беларускім грамадствам і дзяржавай. 
Перспектывы развіцця інстытута непарыўна звязаны з абнаўленнем і ўдасканаленнем стратэгіі 
фундаментальных філасофскіх даследаванняў, формы выкладання іх вынікаў для максімальна 
шырокага кола зацікаўленых асоб і патэнцыяльных спажыўцоў навуковай прадукцыі. Іншымі 
словамі, перад Інстытутам стаіць комплекс і чыста навуковых, і навукова-прыкладных, і іна ва-
цыйных задач. Будучыня беларускай акадэмічнай філасофіі – у руках таленавітых вучоных, якія 
працуюць над іх вырашэннем.

A. A. LAZAREVICH 

PHILOSOPHY IN THE SYSTEM OF BELARUSIAN ACADEMIC SCIENCE: HISTORY, TASKS, PROSPECTS

Summary

Here the author makes an attempt to consider the peculiarities of Belarusian academic science formation and to characterize 
the evolution of its topical field and branches of research. 

In connection with it the main achievements of the Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences have been 
shown together with their cultural, educational and world-outlook potential and their significance for Belarusian society development.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.654:316.1(476)

И. В. КОТЛЯРОВ

СОЦИОЛОГИЯ В ЖИЗНИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 04.12.2013)

У известного американского писателя Джека Лондона есть интересный рассказ «По ту сто
рону рва». Его главный герой, профессор социологии Калифорнийского университета Фредди 
Драмонд, написал несколько книг о рабочем классе – «Чернорабочий», «Труженик», «Женщина 
и труд». Он считал, что для того, чтобы «лучше знать рабочего человека, надо трудиться плечом 
к плечу с ним, есть то, что он ест, спать в его постели, делить его развлечения, думать его мыс
лями, чувствовать то, что чувствует он». Но для этого профессору необходимо было внедриться 
в среду рабочих, провести «включенное наблюдение». Так появился новый рабочий Билл Тотс. 
Вначале профессор как хороший актер искусно играл роль рабочего, но постепенно, став в рабо
чей среде своим, Драмонд не только начинает чувствовать все их проблемы, но и становится 
лидером рабочего движения. Однако это лишь в то время, когда он находится там, «за рвом». 
Возвращаясь назад, в университет, Драмонд вновь ощущал себя профессором, которому нет де- 
ла до проблем рабочих. Страдая от раздвоения личности, ученый принимает решение навсегда 
остаться среди уважаемых, обеспеченных и благополучных людей. Но однажды, совершенно слу- 
чайно став свидетелем стачки, он вступает в драку со штрейкбрехерами и возвращается в бур
ную жизнь рабочего класса.

Можно утверждать, что этот рассказ Джека Лондона о том, что каждый социолог должен 
иметь собственное мнение, высокую степень ответственности перед обществом, четко выражен
ную гражданскую позицию, честность и принципиальность, представлять объективную инфор
мацию, не бояться трудностей, сложностей и проблем. 

Особенно это важно сегодня. XXI век – это время инноваций и динамизма, турбулентности 
и кризисов, бифуркации и неопределенности, ускорения общественной жизни и рисков. Причем 
темпы роста практически во всех сферах измеряются семимильными шагами. Общество целе- 
устремленно и достаточно быстро дрейфует от экономики знаний к экономике инноваций. 

Как результат, компьютеры прочно вошли в жизнь практически всех поколений, коммуни- 
кации существенно расширили возможности людей даже по сравнению с ушедшим в прошлое 
ХХ столетием. Вполне вероятно, что, являясь одной из интеллектуальных стран мира, Беларусь 
будет играть в информационном процессе важную роль. В такой ситуации движущим фактором 
прогресса становится креативная личность, ее интеллектуальная, инновационная и управленче
ская составляющая. Именно персональный и коллективный разум определяет в сложные време
на конкурентные преимущества и лидирующие позиции как отдельного человека, так и любой 
политической и социально-экономической структуры. 

И в это же время во многих точках планеты льется кровь. Волны протеста захлестнули весь 
мир. На улицы ранее более-менее спокойных Нью-Йорка, Рима, Стокгольма, Токио, Парижа, Киева 
и Москвы выходят тысячи демонстрантов. Люди требуют работы, достойной жизни, но самое 
главное – надежды, справедливости и будущего, о котором мечтают. Обидно, что у них отняли 
мечту. То, о чем мечтали, на что надеялись, во что верили, не придет никогда. Когда отнимают 
мечту, это намного опасней, чем когда отбирают хлеб, мясо и масло. Вместо мечты остается пус- 
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тота. У некоторых ее заполняют злость и ненависть. И тогда возникает угроза насилия. За мечту 
люди сражаются страшно и безжалостно, остро и ожесточенно.

Гениальный актер Олег Даль в одном из фильмов утверждал, что «самая гнусная ложь чело
вечества – это констатация того, что собаки любят кости и мечтают о костях. На самом деле со
баки любят мясо и мечтают о мясе, но людям невыгодно признавать эту мечту, поэтому они пы
таются лишить собак мечты даже о мясе, заставить собак мечтать о костях». Надо разобраться, 
о чем мечтают собаки. Только хорошее понимание сущности происходящего способно помочь 
найти хоть какой-то выход из сложнейшей ситуации. Любой неверный шаг может вытолкнуть 
человечество на обочину мирового прогресса, поставить под вопрос само его существование. 

Решению существующих проблем может помочь наука и прежде всего – социология. Ведь 
нельзя построить глобальную модель развития, не зная ее основных характеристик и парамет- 
ров. Функция социологии – разобраться в том, где мечта, где фантазия, где реальность. Эта наука 
находится ближе всех к людям, знает, что они думают, как относятся к своим друзьям, своим со
седям и собакам, проблемам и властным структурам. Людям необходимо знать, по крайней мере, 
контуры будущего, цели и задачи, ценности, заслуживающие того, чтобы их защищать и за них 
бороться. «Средняя температура по больнице», которую часто критикуют политики и журналис- 
ты, помогает ответить на важный для каждого человека вопрос: «А болеет ли общество в целом? 
Болеет ли трудовой коллектив или политическая партия?». На этот вопрос способна ответить со
циология. В сложных условиях возрастают ответственность и значимость общественной роли 
социологии, актуальность ее задач, публичная активность социологов.

Социология как любая наука развивается в строго заданном направлении и определенной 
динамике – ей важно четко и своевременно отвечать на вызовы современности. Сейчас настало 
время кардинальных изменений теории и методологии: общество ждет от социологической нау
ки точных и выверенных данных, выводов и прогнозов. Жизнь требует от социологов таких про
фессиональных качеств, как социальная ответственность и умение грамотно проводить исследо
вания и умело пользоваться их результатами, критически осмысливать теоретические изыскания 
и эмпирические данные, слушать и слышать голос широких народных масс. У социологов такое 
предназначение, как у врача – поставить социуму диагноз и выработать способы лечения. Пред
ложить различные варианты развития событий – задача социологов. Их призвание – быть на
стоящими патриотами и истинными гражданами своей страны. Социологи, как Маленький Принц, 
известный герой Антуана де Сент-Экзюпери, в ответе за всех – за общество, за каждый трудовой 
коллектив, политическую партию или спортивную команду.

Формирование любой науки – это длительный, сложный, напряженный, многогранный и про- 
тиворечивый процесс. Так, формирование социологии как научной дисциплины началось в сере
дине XIX столетия. Она появилась с огромными амбициями, желаниями и мечтами. Известный 
французский философ начала XIX века Огюст Конт, называвший себя отцом социологии, рас
сматривал появление этой науки как кульминацию мировой истории, переход общества от теоло- 
гической стадии через метафизическую в последнюю, позитивную. Разрабатывая универсальные 
законы человеческого поведения, О. Конт был убежден, что он вводит политическое правление 
социологии, которое обеспечит всеобщий прогресс и порядок. Но, к сожалению, этого не случи
лось. И постепенно те, кто возлагал особые надежды на социологию как религию человечества, 
отказались от иллюзий.

Однако формирование социологии как науки и профессии продолжалось. В конце ХIХ сто
летия начали образовываться первые университетские социологические кафедры и исследова
тельские структуры, читаться учебные курсы, издаваться учебники, развертываться масштаб
ные исследования. 

Наиболее быстро и интенсивно такой процесс происходил в Соединенных Штатах Америки, 
где в 1892 году был создан первый в мире департамент социологии. В остальных государствах 
он растянулся на более длительное время. Так, в Российской империи, в состав которой в то время 
входила Беларусь, преподавание социологии как отдельной учебной дисциплины вводится в самом 
начале прошлого столетия в Санкт-Петербурге в Высшей вольной школе. В эти же годы в Пси- 
хоневрологическом институте столицы Российской империи создается первая социологическая 
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кафедра. С течением времени социология постоянно совершенствовалась, разрабатывались но
вые технологии и формы фундаментальных и прикладных исследований.

В Беларуси процесс становления социологии начался еще позже – в 20-х годах прошлого столе
тия. 30 января 1922 года было создано первое многоотраслевое научно-исследовательское учреж
дение – Институт белорусской культуры, на базе которого 85 лет назад была создана Белорусская 
академия наук. Его научные сотрудники под руководством профессора Семена Вольфсона, начи
ная с 1922 года, проводили репрезентативные социологические исследования. С образованием Бе
лорусского государственного университета социологические исследования стали активно прово
дится и в этом учебном заведении. Широкую известность получили работы декана факультета об
щественных наук тех лет, профессора кафедры социологии и первобытной культуры БГУ Со ломона 
Каценбогена «Спорные вопросы в учении о происхождении брака и семьи», «Курс марк сист ской со
циологии», «Первобытный человек. Опыт социологического анализа этнографического ро мана 
Ренэ Марана «Батуала», «Что такое марксизм? (Философские и Социологические основания)».

Однако вскоре по различным причинам социологические исследования начинают сверты
ваться. Многие социологи были вынуждены переквалифицироваться, а некоторые вообще ушли 
из сферы научной и педагогической деятельности.

Новый этап развития социологической науки в Беларуси начался в середине 1960-х годов. Важ- 
ным шагом в этом направлении стало постановление Президиума ЦК Компартии Белоруссии 
«Об организации конкретно-социологических исследований в республике». В рамках его выпол
нения в 1967 году в Белорусском государственном университете была создана проблемная социо- 
логическая научно-исследовательская лаборатория. В следующем году в Институте философии 
и права АН БССР создается сектор конкретных социологических исследований. В начале 1978 го- 
да в этом же институте сформирован сектор методологических проблем социологических исследо
ваний. В республике стали проводится интересные, важные и нужные социологические иссле- 
дования, направленные на решение многочисленных проблем.

С середины 1980-х годов интерес к социологии резко возрос. Политические, экономические 
и социальные нововведения Михаила Горбачева вызвали неожиданный всплеск общественно-
политической активности. На общегосударственный уровень был поднят вопрос о дальнейшем 
развитии социологии как самостоятельной дисциплины и использовании социологических иссле- 
дований для решения задач социально-экономического развития страны и союзных республик. 
Было принято специальное Постановление ЦК КПСС «О повышении роли марксистко-ленинской 
социологии в решении узловых социальных проблем советского общества», где предложена прог- 
рамма дальнейшего развития фундаментальных и прикладных социологических исследований. 
В 1988 году вопрос о положении в социологической науке был рассмотрен на заседании Полит
бюро ЦК КПСС. В принятом Постановлении инициировались существенные инновации. Социо
логия стала преподаваться в качестве самостоятельного предмета, вводилась специализация по 
защите докторских и кандидатских диссертаций, в вузах открылись социологические отделе
ния, факультеты и лаборатории. В ЦК Компартии Белоруссии был создан сектор изучения обще
ственного мнения, который впервые в стране стал проводить исследования в области политиче
ской социологии, изучать мнение различных социальных групп по политическим проблемам. 
Была создана эффективно работающая сеть интервьюеров.

Но этого было мало. Сложные политические и экономические процессы, детерминирован
ные перестройкой, требовали создания сильной, мощной, высокопрофессиональной, специаль
ной социологической структуры. Как результат, в 1990 году на базе пяти отделов Института фи
лософии и права АН БССР, двух отделов Института экономики АН БССР, лаборатории социаль
ной психологии личности и коллектива Института технической кибернетики АН БССР был 
создан Институт социологии Академии наук Белорусской ССР. Сначала было достаточно слож
но: явно не хватало креативных идей и высокопрофессиональных кадров. Однако постепенно  
в новом институте развернулись исследования по методологическим и теоретическим пробле
мам развития современной социологии, а также в области социологии личности, науки и культу
ры, труда и демографии, молодежи и т. д. В институте были созданы аспирантура и Совет по за
щите докторских диссертаций. 
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С течением времени Институт социологии стал ведущим научным учреждением страны, 
проводящим комплексные социологические исследования белорусского общества на фундамен
тальном и прикладном уровнях. Он и сейчас ведет постоянную и целенаправленную работу по 
получению объективной информации о социальных процессах и среде, в которых она функцио
нирует, по производству новых социологических знаний, удовлетворению потребностей белорус- 
ского общества в них. Разрабатываемые сотрудниками института научные направления и тема
тика их работ находятся в рамках реализуемой в стране социальной политики и способствуют ее 
научному обеспечению и сопровождению. Анализ исследований позволяет сделать вывод о том, 
что за последние годы произошел существенный перенос акцентов на изучение прикладной проб- 
лематики, что позволяет использовать фундаментальные исследования для решения практиче
ских задач, стоящих перед белорусским обществом. 

Институт социологии обладает проверенными временем и различными ситуациями высоко
квалифицированными кадрами, современными методами и средствами для оценки той или иной 
модели развития общества, определения ее места в ряду других конструкций, формируемых го
сударственными или общественными структурами. В этом заключается особое предназначение 
института – теоретическое моделирование социальных систем и процессов с точки зрения обес- 
печения их стабильности, сохранения целостности и устойчивого развития. Однако ученые инсти- 
тута не останавливаются на достигнутом. Они постоянно ищут новые, креативные подходы к ре- 
шению существующих проблем.

Ежегодно институт проводит четыре-пять республиканских репрезентативных социологиче
ских исследований по наиболее актуальным проблемам развития национального государства и бе- 
лорусского общества. Никто ничего подобного в стране не делает. Причем строго научные по ме- 
тодологии и методике социологические опросы позиционируются как исследования, обращенные 
как к органам государственной власти, так и к широкой общественности. Понять их результаты 
и применить в повседневной жизни может абсолютно любой житель республики. Результаты со
циологических исследований института широко используются при принятии важных государ
ственных управленческих решений, их знают и используют далеко за пределами нашей Родины.

Следует особо подчеркнуть, что Институт социологии НАН Беларуси – социологическая 
структура, которая проводит репрезентативные республиканские социологические исследова
ния на высоком профессиональном уровне. Для их проведения создана уникальная республикан- 
ская сеть интервьюеров, позволяющая опрашивать жителей республики в любом населенном пунк- 
те, способная услышать мнение каждого жителя страны. Такая опросная сеть создается годами  
и во всем мире является сертификатом качества, зрелости и состоятельности научного учреждения.

В институте долгие годы проводится республиканский мониторинг изучения социально-
политической ситуации – систематически повторяющиеся социологические исследования, про
водимые по специально разработанной методике с применением специализированного инстру
ментария. Благодаря мониторингу можно не только выявлять наиболее проблемные, «узкие» 
места в развитии белорусского общества, определять, какие основные политические и социально-
экономические изменения наблюдаются в стране, каковы ее основные ценности, но и предлагать, 
что постоянно и делается, властным структурам конкретные рекомендации по разрешению су
ществующих проблем. В результате социологических мониторинговых исследований создана 
обширная база эмпирической информации по социально-политической тематике, которая позво
ляет разносторонне описывать, комплексно и доказательно анализировать состояние и тенден
ции развития белорусского общества.

В институте постоянно проводятся научные исследования в области социологии политики, 
изучаются популярность, уровень и динамика доверия органам государственного управления 
и местным органам власти, социальным институтам и администрации предприятий; правоохра
нительным и силовым структурам, политическим партиям и общественным объединениям. В хо- 
де исследований изучаются отношение жителей страны к России, Евросоюзу, НАТО, динами- 
ка изменения политической ситуации, уровень безопасности граждан на различных социальных 
уровнях. Причем проводится факторный анализ по всем половозрастным и профессиональным 
группам (рабочие, крестьяне, студенты, пенсионеры, молодежь различных возрастов).
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Можно привести конкретные примеры. В белорусском обществе постоянно поднимается воп- 
рос о переходе с мажоритарной избирательной системы на пропорциональную. Атрибутом про
порциональной избирательной системы являются сильные политические партии. Белорусская 
многопартийная система стремительно деградирует и в настоящее время находится в состоянии 
глубочайшей бифуркации, стоит на пороге системного кризиса, который проявляется в деформа
циях всех ее подсистем и блоков, всех уровней порядка. Для современных белорусских партий 
характерны низкая интенсивность политической конкуренции и отсутствие значительного числа 
сторонников, неопределенность электоральных правил и скудность политической мысли, отсут
ствие связи с обществом и нежелание считаться с имевшимися в нем традициями и тенденциями, 
низкий уровень внутрипартийной демократии и неопределенность партийной тактики и страте
гии, отсутствие знаковых фигур и т. д. Очень мало жителей страны видят среди белорусских 
политических партий ту силу, которая способна защитить их интересы, понять их желания и по
требности, эффективно представлять их на высшем государственном уровне. 

Как результат, по данным социологического мониторинга, белорусским политическим 
партиям в настоящее время доверяют 14,8% населения Беларуси, не доверяют – 35,9%. Если 
бы в ближайшее время в нашей стране происходили выборы в парламент по «партийным спи
скам», то 23,6% избирателей проголосовали бы против всех политических партий. Половина 
респондентов, вполне вероятно, вообще не пошли бы на выборы, так как они ничего не знают  
о партиях. Только 4,2 % жителей страны считают, что участие в деятельности политических 
партий эффективно. Сторонником какой-либо политической партии считают себя 1,4%, скорее 
считают – 2,4, поддерживают идею выборов в парламент по партийным спискам – 4,5% жи
телей страны.

Социологи, внимательно изучив результаты социологических исследований, пришли к выво
ду, что преждевременно переходить к пропорциональной избирательной системе. В то же время, 
прекрасно понимая, что политические партии – это основа представительной и партиципатор
ной демократии, что именно они направляют неуправляемую стихийную энергию социальных 
протестов в русло легитимной борьбы за лучшее будущее, сотрудники института разрабатыва
ют конкретные меры по росту их эффективности.

Или второй пример. Сегодня только ленивый «не бросал камни» в систему национального 
образования. Но оказалось не все так просто. Как показали социологические исследования, 
граждане Беларуси высоко ценят значимость образования для повышения жизненных и профес
сиональных перспектив. В целом они довольны его состоянием. Полностью удовлетворенными 
считают себя 20,6%, скорее удовлетворенными – 37,7% жителей страны. И это при том, что за
труднились ответить или совсем не ответили на данный вопрос анкеты 19,8% респондентов. 
Среди ответивших респондентов довольны полученным образованием почти три четверти (72,9%). 
Причем, чем выше уровень образования, тем выше уровень удовлетворенности. Парадоксально, 
но молодые парни и девушки с их высокими требованиями и запросами более удовлетворены 
образованием, чем их старшие коллеги. 

В ходе опроса респондентам также предлагалось оценить качество отечественного образо- 
вания в учебных заведениях разных типов. Как утверждают респонденты, качество многих 
предлагаемых образовательных услуг в Беларуси на том же уровне, а по некоторым парамет- 
рам даже выше, чем в учебных заведениях таких же типов в развитых государствах. Поэтому не 
удивительно, что качеству образовательной подготовки в большинстве учебных заведений ре
спублики респонденты дали весьма высокую оценку. Наиболее высоко опрошенные оценили ка
чество образования в гимназиях и лицеях: свыше 25% охарактеризовали его как высокое и почти 
50% – как скорее высокое. По мнению почти трети респондентов, качество образования в госу
дарственных вузах страны является высоким, около половины назвали его скорее высоким. 
Правда, уровень образования в частных вузах оценивается значительно ниже. В государственных 
вузах качество учебных программ, их соответствие требованиям работодателей на 15 пунктов 
выше, чем в коммерческих, качество учебников и учебных пособий – на 32 пункта. Интересно 
отметить, что селяне высказали больше претензий к деятельности частных учебных заведений, 
чем жители города.
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Однако, как отмечал автор знаменитого «Леопарда» Т. ди Лампедуза, «если мы хотим, чтобы 
все осталось как есть, все должно измениться». Это касается и образования. Массовое высшее 
образование привело к созданию новых филиалов, представительств, отделений как частных, 
так и государственных вузов, в которых, как правило, обучаются студенты, уровень подготовки 
которых значительно ниже среднего.

Эффективность преподавательского корпуса могла быть еще более высокой, если бы решить 
проблему его качественного состава. Среди преподавателей сегодня много людей среднего и по
жилого возраста. Знания обновляются очень быстро. Наблюдается невиданный по темпам, лави
нообразный научно-технический прогресс. Роботизация производства является реальным факто- 
ром ближайшего будущего, времени, когда нынешние студенты придут на производство. В этом 
плане предпочтительнее, чтобы было как можно больше молодых преподавателей, способных 
идти шаг в шаг с прогрессом. Однако в Беларуси очень сложно получить степень кандидата наук, 
нужно продумывать возможности, чтобы молодежь быстрее и охотнее проходила «защиту». Так, 
в 2012 году только каждый двадцатый аспирант защитил кандидатскую диссертацию. Еще хуже 
положение дел с докторантами. В прошлом году в Беларуси было защищено лишь 4 докторские 
диссертации, из них 3 – в Министерстве здравоохранения. Как результат, в стране постоянно 
уменьшается количество докторов и кандидатов наук. Если не изменить ситуацию, то через не
сколько лет их может вовсе не быть.

Институт социологии постоянно ищет новые возможности для расширения поля исследова
ний. В аспирантуре и Совете по защите диссертаций открыта специальность «Политическая со
циология» (первая на постсоветском пространстве), создан соответствующий исследовательский 
отдел. Сегодня в стране никто на высоком профессиональном уровне не занимается политиче
ской психологией. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании в институте подобной 
научной структуры. 

Особое внимание в институте уделяется молодым ученым. Ведь наука не может быть без мо- 
лодых. В институте действует трехуровневый семинар – для аспирантов, для молодых научных 
сотрудников, всего коллектива. На общеинститутском методологическом семинаре приоритет 
отдается проблемам комплексного, междисциплинарного характера, обсуждение которых позво
ляет соединить национальную специфику с глобальными проблемами, искать принципиально 
новые, прорывные социологические проекты и технологии. Молодых ученых учат смотреть за 
горизонт социологической науки, видеть то, что до них не рассмотрели другие, лучше анализи
ровать количественные данные, найти самое важное из огромного числа глубинных интервью 
или фокус-групп, вырабатывать такую информацию, которую управляющие структуры сочтут 
важной, нужной и полезной для принятия политических решений. Организован научный кон
курс, который расшевелил сотрудников и ежегодно расставляет всех по научному ранжиру. 
С одной стороны, при его помощи пытаемся определить, какого качества и какого уровня про
фессионализм наших сотрудников, с другой – никому в науке, особенно маститым ученым, не 
хочется быть в конце «турнирной таблицы». А амбиции следует если не воспитывать, то хотя бы 
подстегивать. Таким образом, мы постоянно ищем новые, не совсем традиционные методы по
вышения качества, креативности и стимулов научного труда. Мы пытаемся мыслить не форма
ми обыденности, а смыслами качества научной жизни.

И в то же время постоянно слышны упреки в адрес белорусской социологии. Она, по мнению 
некоторых чиновников, отстала на много лет от российской, западноевропейской и американ
ской, не доходит до низших уровней производственных структур, темы исследований мелки 
и отвечают интересам только их авторов, выпускников социологических кафедр чаще можно 
встретить на Комаровском рынке, а не в академических лабораториях или на промышленных 
предприятиях. 

С этим трудно согласиться, но проблемы у белорусской социологии действительно суще
ствуют, и их достаточно много. Социологи постоянно работают с фактами, научились их полу
чать, но некоторые из сотрудников до сих пор не поняли, что наука – это не только поиск новых 
фактов, но прежде всего определение взаимосвязей между ними, причин появления тех или иных 
явлений. Иногда научная интерпретация фактов намного важнее, чем их выявление. Вникнуть 
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в сущность явлений, понять их внутренний мир, найти связи – это сложная и напряженная рабо
та. Ею надо постоянно и целенаправленно заниматься. 

Следует обратить внимание еще на одну проблему – полнейшее отсутствие в социологической 
науке необходимой координации действий. Институт социологии НАН Беларуси еще не стал, как 
требуют того нормативные документы государства, главным координирующим социологическим 
центром страны. Предлагается создание специального кластера. Необходимо формирование совета 
или какой-то другой структуры, важнейшими задачами которых будут выработка приоритетных 
направлений исследований в социологии, их координация и повышение практической значимости 
результатов. Планы, методики, результаты социологических исследований всех социологических 
структур страны должны обсуждаться на заседаниях совета. Это позволит избежать дублирова
ния исследований, применения непроверенных методик, выдачи не совсем точных социологиче
ских результатов. Учитывая низкое качество многих социологических диссертаций, все кандидат
ские и докторские исследования по социологии, а также монографии и важнейшие статьи должны 
обсуждаться на этом совете. Его решения будут носить рекомендательный характер, однако без 
обсуждения на заседании никто не вправе выносить работу на защиту. Кроме того, социологическое 
сообщество должно знать, кто и какую работу подготовил и каков ее уровень. Но самое главное, 
благодаря данному кластеру социологи будут учиться друг у друга, помогать друг другу, по крупице 
перенимать передовой опыт и расти в профессиональном плане. Необходимы только воля, управ
ленческое решение и определенная нормативная база. Без решения данной проблемы социологии 
будет трудно эффективно выполнять поставленные Президентом страны и государством задачи.

Институт социологии проводит большое количество социологических исследований, полу
чает много интересной и важной эмпирической информации, но не всегда ее эффективно исполь- 
зует. Оказывается, одна часть информации была актуальна вчера, другая – будет важна завтра, 
третья – интересна только узкой группе специалистов. Иногда даже жаль потраченного времени. 
Поэтому в ближайшее время будут заключены договора о сотрудничестве с рядом министерств 
и ведомств, наиболее актуальные их проблемы будут внесены в планы работ отделов института, 
для их решения будут проведены фундаментальные и прикладные исследования.

Социология – самая близкая к людям общественная наука. Она еще не стала «царицей всех 
наук», разрабатывающей основные законы общества. Но социологи должны добиться, чтобы 
каждый человек стал потребителем социологического знания, чтобы обыватели ждали результа
тов социологических исследований основных социологических структур страны и могли их ис
пользовать в повседневной деятельности, чтобы социологическое знание стало настоящим това
ром. Сегодня, к сожалению, даже «продвинутая» часть общества никогда не слышала о некото
рых социологах, хорошо известных только в узких кругах.

Важно и дальше расширять поле социологических поисков и исследований. Государство ста
вит перед белорусским спортом высокие задачи, особенно на международной арене. Однако что 
получается на деле. На чемпионате мира по легкой атлетике в Москве национальная команда стра- 
ны, бывшая когда-то второй в мире, не завоевала ни одной медали. Мировой форум по боксу в Ка- 
захстане сложился крайне неудачно. Лучший из белорусских боксеров пробился только в 1/8 фи
нала. За прошедшие в первой половине 2013 года 15 чемпионатов мира (7 зимних и 8 летних видов 
спорта) белорусские спортсмены завоевали лишь одну золотую медаль. Спортивные коллективы 
государства, вкладывающего огромные деньги в спорт, уступают командам даже небольших по 
территории и населению стран, состоящих из полупрофессионалов и любителей. Выступление на
циональной сборной Республики Беларусь по хоккею, занявшей 14-е место на последнем чемпио- 
нате мира и с огромным трудом оставшейся в мировой элите, повергло в шок всю страну. Скоро 
и в Беларуси пройдет очередной чемпионат мира по хоккею. Но, кажется, сегодня мало кого, кроме 
Президента страны, волнует выступление национальной команды страны на престижном мировом 
форуме. Анализ проблем в белорусском спорте требует проведения разнообразных научных иссле
дований, в том числе в социологии спорта. Однако ее в Беларуси до сих пор как не было, так и нет. 

В условиях неопределенности и постоянных рисков, нехватки ресурсов – материальных и ду- 
ховных, нестабильности и непрерывных перемен все чаще на первый план выходят лидерские 
компетенции политических и социальных субъектов. Это не удивительно, так как в современ
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ных условиях от решений, принимаемых лидерами, зависит политическое и экономическое со
стояние общества, трудовых коллективов, благосостояние миллионов людей. В то же время мало 
кто из общественных субъектов может четко обозначить реальный процесс формирования лиде
ров, регулируемый строго прочерченным набором смыслов и правовых норм, общепринятых 
ценностных ориентаций и неформальных правил. В Беларуси как-то утратили интерес к лидер
ству как к профессионализму и личному обаянию, эрудиции и моральности, симпатии и надеж
ности, умению красиво одеваться и четко выражать свои мысли. Социология лидерства в стране 
находится на низком уровне.

Чем живут белорусские средства массовой информации? В прямом эфире вся страна готовит 
и худеет, меняется женами и ищет невест, с замиранием сердца следит за «звездами». При этом 
телевидение не живет реальной жизнью граждан, очень редко вспоминает о вопросах, которые 
постоянно волнуют людей. Нет в эфире и конструктивных предложений по решению существу
ющих проблем. В то же время, как показывают социологические исследования, средства массо
вой информации играют в жизни белорусского общества важную роль, выполняют репродук
тивную (отображают политику через радио, телевидение и прессу) и продуктивную (творящую) 
функции и несут ответственность за происходящие процессы. Социологи обязаны определять 
факторы и причины, детерминирующие деятельность средств массовой информации, измерять 
и описывать, объяснять и прогнозировать происходящие в данной сфере явления, давать кон
кретные рекомендации. Но, к сожалению, мы на высоком уровне не научились этого делать. Раз
витие социологии СМИ – задача нашего института.

Еще один момент. Проблемы экономической эффективности уже давно невозможно решать 
только через деятельность экономических механизмов, так как конечные результаты этой деятель
ности во многом определяются мировоззренческими и нравственными ценностями и ориентация
ми общественных субъектов. Следовательно, социология и здесь необходима. Важно вернуться 
к давно и хорошо забытой системе заводских социологов, но сделать ее принципиально новой – 
креативной, мобильной, отвечающей на запросы современного общества. Именно заводские со
циологии способны держать руку на пульсе, заблаговременно вскрывать все проблемы, помогать 
принимать в условиях дефицита времени и постоянных рисков единственно правильные решения.

Российские писатели Илья Ильф и Евгений Петров в романе «Двенадцать стульев» несколь
ко десятков лет назад утверждали, что «статистика знает все. Известно, сколько какой пищи 
съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпи- 
вает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране 
охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, 
маяков и швейных машинок». Если бы они жили сегодня, то обязательно написали бы: «Социо
логия знает все. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики» 
и т. д. И это очень важно. В мире информации, во время информации самое главное богатство – 
информация, которую следует использовать на благо народа. 

Сегодня многие прекрасно понимают, что без Джека Лондона и Эрнеста Хемингуэя не было бы 
Америки с ее верой в прекрасное будущее. Социологи в какой-то мере подменяют журналистов 
и писателей, конструируют социологические модели будущего, находят пути его строительства, 
мобилизуют широкие народные массы на творческие подвиги, содействуют превращению мечты 
в реальность.

I. V. KOTLYAROV

SOCIOLOGY IN THE BELARUSIAN SOCIETY’S LIFE

Summary

History of sociology and role of sociology in the Belarusian society life have been shown in the article. Main tasks which 
academician sociology must to solve in conditions of innovation and crisis, risks and turbulence of bifurcation along with 
uncertainty have been analyzed herein.

Key points of the article are: the Republic of Belarus, sociology, public opinion, sociological questionnaires, history, 
innovations, prospects.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



29

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316(476)

Е. М. БАБОСОВ

МНОГОВАРИАНТНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ АНТРОПНОГО  
КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА В КОНТЕКСТЕ 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ НАУКИ

Институт социологии НАН Беларуси
(Поступила в редакцию 09.12.2013)

В последнее время сотрудниками Институтов философии и социологии Национальной ака
демии наук Беларуси, исследующими философские и социологические проблемы развития науч- 
ного знания (А. А. Лазаревич, И. И. Левяш, А. Н. Спасков, Е. М. Бабосов), уделяется серьезное 
внимание изучению постнеклассического этапа развития науки. Этот этап органично связан с раз- 
витием нанотехнологии, биоробототехники, возникновением новых космологических концеп
ций, лазерной техники, информационно-коммуникативных систем.

В своем повседневном функционировании наука предстает как система творческой познава
тельной деятельности и система знаний, производящая новые знания и способы их практическо
го применения. Одновременно она представляет собой процесс конструирования систематизиро- 
ванной научной картины мира, ориентированной на выявление и объяснение общих свойств и за- 
кономерностей окружающей реальности в интересах удовлетворения интересов и потребностей 
человека. Одна из самых характерных особенностей науки состоит в том, что она формируется, 
развивается и функционирует как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система, способ
ная видоизменять свои цели, структуру и функции. В ней осуществляется постоянная модерни
зация научной методологии, возникают все новые концепции и теории, неуклонно расширяется 
арсенал производимых экспериментов, происходит смена научных парадигм. Прогрессивное раз
витие науки приводит к освоению новых видов энергии, проникновению научной мысли вглубь 
атома, в бездны космоса, в закономерности развития живых организмов и человеческих сообществ.

В процессе саморазвития науки происходит последовательная смена различных типов рацио
нальности. В XVII веке возникает и вплоть до начала XX века успешно развивается классиче
ская наука и свойственный ей классический тип рациональности. В первой половине XX века раз
вивается постклассический тип рациональности, которая не устраняет классическую рациональ
ность, но существенно ограничивает пространство ее применимости. А в конце XX века возникает 
и с нарастающим размахом в начале XXI века развивается постнеклассическая рациональность.

Если классическая рациональность, как отмечает B. C. Степин, исследует и осваивает объекты, 
организованные как простые системы, то неклассический тип рациональности обеспечивает 
освоение сложных саморегулирующихся систем, а постнеклассический – сложных, саморазви
вающихся систем [1]. Саморазвивающейся системе присуща иерархия уровневой организации 
элементов, способность порождать в процессе развития новые уровни. Причем каждый такой 
уровень оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в результате 
чего система обретает новую целостность, возникают новые типы прямых и обратных связей.

Самая важная отличительная особенность последнего из охарактеризованных классов иссле
дуемых систем заключается в том, что взаимодействие с ними изучающего их человека протекает 
в таком ракурсе, при котором само человеческое действие не является чем-то внешним, а как бы 
включается в данную систему, видоизменяя каждый раз поле ее возможных состояний. Перед 
ним в процессе научной деятельности возникает проблема выбора некоторой линии развития из 
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множества возможных путей эволюции системы, а сам этот выбор необратим и не может быть 
однозначно просчитан [2].

Такой разворот научно-исследовательской деятельности приводит к тому, что развивающаяся 
наука принимает во внимание соотнесенность научных знаний об объекте как с особенностями 
научно-познавательной деятельности субъекта, так и с совокупностью социальных целей и куль
турных ценностей. В результате в этом типе рациональности в современной постнеклассической 
системе науки природа как предмет изучения и соответствующие ей научные знания становятся 
человекомерными, а субъективный фактор в картине мира становится формирующим. В ткань 
научного познания внедряются такие принципиально новые понятия, как самоорганизация, фрак
талы, аттракторы, бифуркации, сильная зависимость от начальных условий. Ускоренными темпа
ми происходят технологизация и инструментализация научных исследований. Новейшие научные 
достижения, немыслимые еще полвека назад, привели к созданию самообучающихся электрон
ных систем, вносящих коренные изменения в процессы информации и коммуникации в совре
менном постиндустриальном обществе, базирующемся на экономике знаний.

Для более четкого и рельефного понимания и истолкования отличия постнеклассического по
нимания соотношения познающего субъекта с познаваемым объектом науки от неклассической 
трактовки рассмотрим в кратком варианте сходство и различие научных картин мира, предло
женных на рубеже XIX – начала XX века теоретической матрицой великой научной революции, 
совершенной А. Эйнштейном, и принципиально иной теоретической матрицей той постнеклас
сической научной революции, которая была на рубеже XX–XXI веков осуществлена И. Приго
жиным. Революция, совершенная теорией относительности и квантовой теорией, привела к раз
решению целого ряда парадоксов, с которыми столкнулась в конце XIX века теоретическая фи
зика; в первую очередь, парадоксов одновременности, корпускулярно-волнового дуализма и др. 
Это требовало возникновения прорывной научной парадигмы, которая бы открывала простор 
для кардинально иной трактовки проблемы соотношения времени и пространства в соотнесен
ности их с движущимися объектами. Наиболее близко подошел к пониманию сущности данной 
проблемы и ее решению в рамках физики А. Пуанкаре, который считал, что математическую 
идею времени, возникающую в процессе разработанной Г. Лоренцом теории преобразования 
пространственных и временных координат, применяемых в физике при переходе от одной инер
циональной системы (системы отсчета) к другой, движущейся относительно нее со скоростью 
света, можно проинтерпретировать как физическую процедуру координации, не выходя при этом 
за пределы классической картины мира, разработанной И. Ньютоном.

В отличие от него Эйнштейн подошел к решению проблемы одновременности с принципиаль
но иной позиции. Для него идеалом было не стремление максимизировать способность к совер
шенствованию существующей теории на основе ее ремонта, а коренная трансформация теории. 
Он был уверен, что необходимо перестроение всего здания физики таким образом, чтобы поря
док в теории был отражением реально существующего порядка в физическом мире. Но посколь
ку мир физических феноменов, с его точки зрения, не совсем точно отражался в существующей 
теории, возникла настоятельная потребность революционного преобразования концептуальной 
основы физической теории. Именно такие умонастроения и теоретико-методологические подхо
ды привели Эйнштейна к формулированию двух исходных положений теории относительности: 
во-первых, для всех наблюдателей, движущихся с постоянной скоростью, законы физики будут 
одинаковы, во-вторых, скорость света постоянна, независимо от того, как быстро и в каком на
правлении движется источник света. Для согласования этих двух положений, считал он, необ- 
ходимо поставить основные идеи, касающиеся пространства и времени, на прочное и отнюдь 
не произвольное основание, каковым должен стать принцип относительности.

Такому решению проблемы в решающей степени способствовало то обстоятельство, что, в отли
чие от Пуанкаре, который находился в ту пору на вершине научной славы и в своих решениях был 
скован существовавшими тогда нормами и ценностями науки, Эйнштейн был молодым, никому не
ведомым в мире науки сотрудником патентного бюро, не соотносил свои убеждения и решения с го
сподствующими нормами, а самое главное – обладал высочайшей научной интуицией и столь же 
высочайшим научным мужеством, которое и привело его к свершению великой научной революции.
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Исходя из сказанного, следует сделать вывод о том, что существенной особенностью науч
ной революции, равно как и любой другой революции – в политике, искусстве, религии, спорте, 
является мужество ее творцов, их способность идти вперед, преодолевая устаревшие взгляды, 
схемы, позиции, традиции.

Итак, подлинно великая научная революция, включая в свою ткань достижения и особеннос- 
ти предшествующей великой революции, добавляет к ним новые, ранее не существовавшие до
стижения и особенности. Это в полной мере относится и к происходившей в конце XX – начале 
XXI века научной революции, возникшей на основе создания синергетики – физико-химической 
теории неравновесных процессов, связанной с такими понятиями, как самоорганизация, бифур
кация, диссипативные структуры, иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах. 
Эта революция привела к видоизменению самого понятия физических законов таким образом, 
чтобы включить в фундаментальное понимание и истолкование природы необратимость собы
тия, стрелу времени и вероятностное описание хаотических систем, из которых в определенных 
условиях может возникать организованный порядок.

В отличие от прежнего понимания законов природы, которые трактовались в качестве зако
нов, описывающих детерминистическую замкнутую Вселенную, прошлое и будущее которой 
считались эквивалентными, синергетика утверждает, что детерминистические симметричные 
во времени законы соответствуют только весьма частным случаям: они верны лишь для устой
чивых классических и квантовых систем. В неустойчивых же системах действуют несимметрич
ные во времени вероятностные законы, приводящие к картине «открытого мира», в котором 
происходят непредсказуемые события, являющиеся следствием неустойчивостей – хаоса. Со- 
зданная И. Пригожиным и его последователями теория неравновесных, необратимых процессов 
и наполненных бифуркациями хаотических систем, очень чувствительных к начальным усло- 
виям и резким изменениям с их поверхностными траекториями, дает вероятностное описание 
событий в образах «стрелы времени» и в научных терминах сжатия траекторий.

Поскольку такая картина мира вводит необратимость и вероятность в фундаментальное опи
сание окружающей действительности, постольку она, по утверждению И. Пригожина, «образует 
базис для синтеза, объединяющего свойства микромира и макромира и может быть применена  
к объединению вероятностных, непредсказуемых явлений «из области макроскопической физи
ки, химии, биологии, геологии, гуманитарных наук», где «будущее и прошлое играют различ
ные роли, а существование стрелы времени здесь очевидно» [3, с. 4, 9]. Именно эта теория, по его 
утверждению, дает эффективное решение и квантового парадокса, и космологического парадок
са, и парадокса времени, которые приписывают активную творческую роль субъекту познания. 
«Человек, – пишет он в совместной с И. Стингерс книге, – отвечает и за стрелу времени, и за пе
реход от квантовой «потенциальности» к квантовой «актуальности», т. е. за все особенности, 
связанные со становлением и событиями в нашем физическом описании» [3, с. 10]. Все содержа
ние развиваемой им теории, считал И. Пригожин, «может служить отличной иллюстрацией со
зидательной роли человека в истории науки» [3, с. 261]. А это означает признание важности та
кой характеристики постнеклассической науки, как ее человекомерность [3].

Краткое изложение основных положений теории необратимых, нелинейных, вероятностных, 
зачастую хаотических процессов, ассоциируемых с понятием вероятностного времени, подра- 
зумевающего нарушение симметрии между прошлым и будущим, дает возможность выделить 
две отличительные черты, характерные для совершенной этой теорией научной революции кон
ца XX – начала XXI столетия.

Первая из этих отличительных особенностей проявляется в том, что новейшая научная рево
люция резко раздвинула горизонты диалога человека с природой, диапазон проблем, под-дающихся 
научному решению только через выяснение роли человека в познании и изменении мира, а следо
вательно, выделяет на приоритетное место человекомерность постнеклассиче-ской науки.

Вторая особенность состоит в том, что научная революция, имея некоторые черты сходства 
с социальной революцией (наличие, в частности, кризиса в первом случае в науке, во втором – 
в политической и социально-экономической сферах), коренным образом от нее отличается. Со
циальная революция направлена на изменение и разрушение существующих политических инсти

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



32

тутов способами, которые данными институтами отвергаются, и социальными группами, дей
ствующими вне этих институтов и против них. Научная революция, в отличие от этого, отвер
гая прежнюю научную парадигму, не разрушает ее, а включает ее в себя в качестве предельного, 
частного случая. Синергетика, например, включает в свой теоретический синтез и классическую 
ньютоновскую механику, и квантовую физику, и теорию относительности.

Эта революция привела к видоизменению самого понятия физических законов таким обра
зом, чтобы включить в фундаментальное понимание и истолкование природы необратимость 
события, стрелу времени и вероятностное описание хаотических систем, из которых в опреде
ленных условиях может возникать организованный порядок.

В общем русле развития постнеклассической науки в 1970-х годах был сформулирован один 
из фундаментальных принципов современной космологии, получивший наименование «антроп
ного принципа». Данный принцип фиксирует связь между крупномасштабными, метагалактиче
скими свойствами Вселенной и существованием в ней человека. В нем в предельной и достаточно 
спорной антропоморфной парадигме сформулированы специфические особенности постнекласси
ческой нелинейной картины мира. Наличие рассматриваемого принципа в его различных фор
мулировках означает, что постнеклассическая наука вполне осознано стремится к тесному кон
такту в познании своих объектов с философией и другими формами мировоззрения, включая 
богословскую, как важнейшими способами самопознания человека.

О достаточно широком спектре в трактовках этого принципа свидетельствует существен- 
ная дифференциация его формулировок. Например, впервые сформировавший данный принцип 
в 1973 г. английский математик Б. Картер утверждал: «То, что мы ожидаем наблюдать, должно 
быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей» [4].

Дальнейшая разработка с физико-космологических позиций данного принципа осуществле
на знаменитым британским физиком и космологом Стивеном Хокингом в опубликованной им 
в 1988 г. книге «Краткая история времени». Предложенный им вариант толкования антропного 
принципа базируется на утверждении, согласно которому Вселенная такова, как мы ее наблю- 
даем, по той причине, что существует человек. Формулировка данного принципа С. Хокингом 
гласит: «Мы видим Вселенную такой, как она есть потому, что, будь она другой, нас бы здесь 
не было и мы бы не могли ее наблюдать» [5]. Развивая и конкретизируя данную позицию, этот 
космолог приводит два наиболее вероятных толкования названного принципа. Слабый вариант 
антропного принципа утверждает, что во Вселенной, которая велика или бесконечна в простран
стве или во времени, условия, необходимые для развития разумных существ, будут выполняться 
только в некоторых областях, ограниченных в пространстве и времени. Поэтому разумные су
щества в этих областях не должны удивляться, обнаружив, что та область, в которой они живут, 
удовлетворяет условиям, необходимым для их существования. Один из примеров применения 
слабого антропного принципа заключается в объяснении, согласно которому большой взрыв 
произошел около десяти тысяч миллионов лет назад: примерно столько времени требуется ра- 
зумным существам для их развития. Прежде всего, должно было образоваться раннее поколение 
звезд. Они превращали часть первоначального водорода и гелия в элементы типа углерода и кисло
рода, из которых мы состоим. Затем звезды взрывались как сверхновые, а из их осколков образо
вывались другие звезды и планеты, в том числе и входящие в нашу Солнечную систему, возраст 
которой около пяти тысяч миллионов лет. Из них на протяжении последних примерно трех ты
сяч миллионов лет происходит медленный процесс биологического развития, в результате кото
рого простейшие организмы прошли длительный путь до разумных существ, умеющих изме
рять время, прошедшее с момента большого взрыва.

В отличие от этого сильный вариант антропного принципа исходит из того, что существует 
много разных вселенных либо много разных областей одной вселенной, каждая из которых имеет 
свою собственную конфигурацию и, возможно, свой собственный набор научных законов. В боль
шей части этих вселенных условия были непригодны для развития сложных организмов, лишь  
в нескольких из них, похожих на нашу, смогли развиться разумные существа, а у этих разумных 
существ вполне вероятно мог возникнуть вопрос: «Почему наша Вселенная такая, какой мы ее ви
дим?». Тогда, утверждает С. Хокинг, ответ прост: «Если бы вселенная была другой, здесь не было 
бы нас!» [5, с. 42]. Следовательно, сильный антропный принцип считает, что человек смог появить
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ся только во Вселенной, обладающей вполне определенными свойствами, т. е. наша Вселенная 
каким-то образом выделена из всех других вселенных именно фактом нашего существования.

Заключая приведенную цепь рассуждений, С. Хокинг пишет, что научные теории «ничего 
не говорят нам о том, как выглядела Вселенная, когда она только возникла, – завести часы и вы
брать все-таки могло быть делом Бога. Пока мы считаем, что у Вселенной было начало, мы мо
жем думать, что у нее был Создатель. Если же Вселенная действительно полностью замкнута 
и не имеет ни границ, ни краев, то тогда у нее не должно быть ни начала, ни конца: она просто 
есть и все! Остается ли тогда место для Создателя?» [5, с. 65].

В трактовке антропного космологического принципа существуют и другие суждения, расхо
дящиеся с только что двумя охарактеризованными трактовками. Отстаивая именно такую интер
претацию, Г. Е. Белоногов пишет, что «антропный принцип есть некая искусственная идейная 
конструкция ... существование единого антропного принципа сомнительно» [6]. Впрочем, сле- 
дует признать, что высказанная Г. Е. Белоноговым точка зрения на антропный принцип не под
тверждена серьезными естественнонаучными и философскими аргументами.

В спектре различных интерпретаций антропного принципа следует выделить еще одну, 
достаточно распространенную его трактовку – теологическую. Ее исходным принципом стало вы
сказывание известного американского космолога Дж. Уиллвера, который заявил: «В некотором 
странном смысле это (антропный принцип. – Е. Б.) является участием Бога в создании Вселенной».

Более широкую и последовательную богословскую трактовку антропного принципа предла
гает сотрудник Института космоса и гравитации при Университете в Портсмуте и одновременно 
ассистент профессора в Институте православных христианских исследований в Кембридже 
А. Нестерук. В изданной в Москве в 2006 г. книге «Логос и космос» с подзаголовком «Богосло
вие, наука и православное предание» он пишет: «В соответствии с так называемым антропным 
принципом можно утверждать, что необратимость процессов во Вселенной и стрела времени со
ставляют необходимые условия для того, чтобы могло возникнуть человечество» [7, с. 258]. Такое 
утверждение, отмечает он, ссылаясь на синергетическую концепцию И. Пригожина, подтверждает 
догадку, согласно которой «то, что ищется как источник времени, находится вне физического мира 
и представляет собой бесконечное удаление от физического мира вдоль причинно-следственного 
ряда [7, с. 263]. Отсюда делается вывод, что такое истолкование «тесно связано с проблемой фунда
ментальной зависимости мироздания от Бога» [7, с. 265], а это дает основание утверждать, что 
«Вселенная была антропной с самого начала, т. е. ее начальные условия позднее проэволюциони
ровали и привели к возникновению среды с необходимыми для жизни условиями» [7, с. 275].

Это означает, заключает православный богослов и специалист в области космологии и кван
товой физики, что «проблема достаточных условий для возникновения и поддержания жизни 
во Вселенной в рамках космологии соотносится с тайной личного, ипостасного бытия человека 
в богословии, вследствие чего вопрос о существовании жизни во вселенной не может быть пол
ностью разрешен в рамках космологии без обращения к теологии [7, с. 280]. Отсюда следует, что 
«истинный антропный принцип должен включать в себя как научные, так и богословские идеи» 
[7, с. 280–281]. И как вывод из всего изложенного звучит заключительная сентенция, высказан
ная А. Нестеруком: «Феномен человека во Вселенной, изученный в контексте антропных аргу
ментов, в космологии по существу своему конечен и зависим от внеприродных факторов, на ко
торые может пролить свет только обращение к богословию творения» [7, с. 290].

Еще более последовательно и неуклонно отстаивает такую позицию епископ Василий (Ро- 
дзянко) в своей книге «Теория распада Вселенной и вера Отцов». Он пишет: «Применение антроп
ного принципа может объяснить, почему большой взрыв произошел именно тогда, когда он про
изошел: именно столько понадобилось времени, чтобы смогли развиться живые существа. Таким 
же образом объясняется, почему звезды переработали первоначальные газы – водород и гелий – 
в углерод и кислород, из чего мы с вами состоим... После этого три миллиарда лет пошли на био
логическое развитие, которое из простейших живых существ создало постепенно тех, кто сумел 
мысленно «вернуться» своими расчетами в большой взрыв. Это задание, эта целеустремленность 
космоса и называется антропным принципом, потому что этот принцип развития Вселенной 
после взрыва ведет прямо к человеку». И, делая обобщающий вывод из изложенного, владыка 
заключает: «трудно было бы объяснить, почему вселенная началась именно так, не приняв антроп
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ный принцип как акт Божий: Бог намеревался сотворить на земле такие существа, как мы» [8, с. 12]. 
И далее: «На нашем языке (богословском) антропный принцип называется Промысел Божий о че-
ловеке. Этот Божественный Промысел, известный только Ему Одному, вывел человека из Рая 
после грехопадения (из-за которого произошел взрыв), повел изгнанного Адама Своими много
вековыми путями («мгновениями» для Божественной Вечности!) на эту, уже уготованную Им 
для него землю, чтобы спасти его Своим Божественным Воплощением и снова вернуть его в Рай 
и с ним вместе – всех его потомков» [8].

Автор данной статьи полагает, что наиболее взвешенная и аргументированная трактовка 
сущности и роли антропного принципа в контексте особенностей постнеклассической науки со
держится в работах В. В. Казютинского. Он утверждает, что согласно антропному принципу 
Вселенная «взрывным образом неустойчива» к численным значениям определенного набора фун
даментальных констант с необычайной точностью «подогнанных» друг к другу таким образом, 
что во Вселенной могли возникнуть высокоорганизованные структуры, включая человека. Гово
ря иначе, человек мог появиться отнюдь не в любой по своим свойствам Вселенной. Ссылаясь на 
исследования А. Л. Зальманова, Г. М. Иллинса, И. Я. Розенталя, И. С. Шкловского, В. В. Казю
тинский утверждает: объективные свойства Вселенной таковы, что на некотором этапе ее эволю
ции привели к возникновению познающего субъекта. Если бы свойства Вселенной были иными, 
их просто некому было бы изучать [9]. Данная трактовка во многом созвучна учению академика 
В. И. Вернадского, считавшего жизнь явлением космического характера, неотъемлемым свой
ством материи в развивающейся Вселенной.

В заключение отметим многогранность и дихатомичность возможных истолкований антроп
ного принципа в современной науке и христианской антропологии. Именно в такой дихатомности 
и кроется суть заключенного в нем вызова перед современной естественнонаучной, философской  
и богословской мыслью. Одни авторы утверждают, что этот принцип содержит в себе современное 
объяснение структуры нашей Вселенной и подчеркивают лишь его физическое содержание вне ка
ких-либо мировоззренческих осмыслений. Другая точка зрения, разделяемая многими естествои
спытателями, философами и богословами, заключается в том, что мировоззренческие, человекомер
ные представления постнеклассической науки открывают возможности для вероятностного истол
кования антропного принципа. С учетом этого необходимо учитывать многообразие подходов к его 
осмыслению, превращая антропный космологический принцип в предмет заинтересованного, до
брожелательного и взаимоуважительного диалога физиков, космологов, богословов и философов.
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E. M. BABOSOV

MULTIVARIATE INTERPRETATION OF THE COSMOLOGICAL ANTHROPIC PRINCIPLE 
IN CONTEXT OF THE POST-NON- CLASSICAL STAGE IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE

Summary
Three types of rationality used in science development have been characterized in the article. 
Main attention has been given to the revelation of the post-non-classical type of science. This type has been developed 

in the end of XX and beginning the XXI centuries. Peculiarities of the multivariate interpretation of the cosmological principle 
have been considered in context of the post-non-classical science expansion.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК
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О. Е. ЛИСЕЙЧИКОВ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАН БЕЛАРУСИ

Национальный институт образования
(Поступила в редакцию 03.12.2013)

Система образования в нашей стране провозглашена стратегическим ресурсом развития бе
лорусского социума, важнейшим фактором технологического и культурного прогресса, решения 
социально-экономических проблем. Выполнение этой высокой миссии невозможно без постоянно
го совершенствования самой образовательной системы, приведения ее в соответствие вновь воз
никающим жизненным обстоятельствам.

Современные постиндустриальные условия функционирования общества, переход к иннова
ционной стратегии экономического развития обращают теоретиков и практиков сферы образо
вания к более широкому спектру социальных и культурных задач, в том числе: национально-
культурному строительству, условиям и средствам развития индивидуальности, интеллектуаль
ного потенциала, творческого, логического, латерального, критического, социально-политического 
мышления, рефлексивного опыта, инновационной культуры, формирования профессиональной 
компетентности выпускников, креативного вектора общественного сознания и др. [1–4].

Для мировоззренческих исследований задача их осуществления осложняется еще и специфи
кой тех процессов, которые разворачиваются в области наук о человеке. Речь идет не только о тра
диционных сложностях, обусловленных напряжением междисциплинарных связей, но и о труд
ностях достижения учеными согласия в исходных постулатах – выработке единого понятийного 
аппарата, установления «общего языка» для описания многомерных процессов мировоззренче
ского образования. Более того, сама область педагогических наук стремительно прагматизирует
ся, обнаруживая связь используемых учеными категорий с имплицитными и эксплицитными прак
тическими контекстами, социальными отношениями.

Национальный институт образования является научно-методической организацией, осуще- 
ствляющей функции головной организации по выполнению научно-исследовательских заданий 
и проектов для всех уровней основного образования, системы специального образования, допол
нительного образования детей и молодежи, образования взрослых и организующей подготовку 
и издание учебно-программной и учебно-методической документации, учебных и научных изда
ний для дошкольного, общего среднего, специального образования и дополнительного образова
ния детей и молодежи [5].

К основным функциям института относятся: научно-исследовательская, научно-методическая, 
научно-образовательная, информационно-издательская, маркетинговая.

В рамках обозначенных функций ключевыми направлениями деятельности института являются:
– формирование, координация и проведение научных исследований в сфере образования в рам

ках государственных и отраслевых программ и заданий;
– разработка и экспертиза образовательных стандартов, учебных планов и программ для дошколь

ного, общего среднего и специального образования, дополнительного образования детей и молодежи; 
– разработка, научно-педагогическая экспертиза, опытная проверка и внедрение в образова

тельную практику учебно-методических комплексов по всем учебным предметам и образователь
ным областям;
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– научное и организационно-методическое сопровождение мониторинга качества образова
ния и экспериментальной деятельности; 

– подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, осуществление образо
вательных и консалтинговых услуг для участников образовательного процесса.

Взаимодействие Национального института образования с учреждениями и организациями 
НАН Беларуси на протяжении ряда лет осуществляется практически по всем обозначенным на
правлениям.

К числу наиболее значимых направлений совместной деятельности следует отнести, прежде 
всего, формирование, координацию и проведение фундаментальных научных исследований 
в области психолого-педагогических наук, которые на протяжении ряда лет выполняются в рус
ле приоритетных направлений научных исследований НАН Беларуси. 

Проведение такого уровня исследований осуществлялось и осуществляется в русле приори
тетных направлений научно-технической деятельности, научных исследований и концепций 
развития науки или приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований 
в Республике Беларусь. Задания и проекты, отобранные на конкурсной основе, в установленном 
порядке выполняются в рамках государственных программ фундаментальных исследований. 
К их числу относятся следующие программы.

Государственная программа ориентированных фундаментальных исследований «Разра-
ботка основ развития системы непрерывного образования в Республике Беларусь» (Непре-
рывное образование, 2001–2005 гг.).

Институтом выполнялось 7 заданий программы. В ходе выполнения заданий исследована 
проблема образованности в системе личностно-ориентированного образования; разработаны ме
тодологические основы социокультурной парадигмы образования, методология проектирования 
антропологических компонентов образовательной среды, включая сущностные положения веду
щих личностных позиций взрослого во взросло-детских общностях; исследованы организационно-
педагогические условия интеграции Республики Беларусь в европейскую систему оценки и само
оценки качества школьного образования; выявлены и описаны социокультурные факторы, моти
вы и условия аддиктивного поведения учащейся молодежи, система социально-педагогических 
направлений воспитательной и организационной работы по первичной профилактике поведения 
учащихся; разработаны и обоснованы пути, средства и методы развивающей психодидактики и др. 

Государственная программа развития социально-гуманитарных наук (2003–2005 гг.).
Итогами выполнения 5 заданий программы явились: проект государственного стандарта 

в области научно-инновационной компетентности научно-педагогических кадров высшей квали
фикации; комплекс научно-методического обеспечения в аспекте подготовки педагогических ка
дров высшей квалификации и методические рекомендации по его использованию; перечень прио
ритетных направлений педагогических исследований; варианты план-карт педагогических иссле
дований и методические рекомендации по их использованию; научно-методическое обеспечение 
развития национальной системы образования (концептуальные основы, компонентный состав и струк
тура центра развития национальной системы образования); методические рекомендации по упорядо
чению терминологического аппарата в школьных учебниках социально-гуманитарного цикла.

Государственная комплексная программа научных исследований «Теоретико-методоло- 
гические основы устойчивого инновационного развития социально ориентированной эко-
номики Республики Беларусь» (ГКПНИ «Экономика и общество»), подпрограмма «Образо-
вание» (2006–2010 гг.).

Всего в подпрограмме выполнялось 10 заданий, по 7 из которых организацией-исполнителем 
выступал Национальный институт образования.

В рамках выполнения заданий программы институтом разработаны социально-философские 
и психолого-педагогические основы:

– развития культуры личности в системе непрерывного гуманитарного, математического 
и естественнонаучного, социокультурного образования;

– формирования базовых компонентов культуры у дошкольников и младших школьников, 
воспитания личности в системе непрерывного образования; 
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– социальной адаптации и интеграции в обществе лиц с особенностями психофизического 
развития в системе непрерывного специального образования;

– развития культуры управления образовательными системами разного уровня и научными 
исследованиями в системе непрерывного образования.

Государственная программа научных исследований «Гуманитарные науки как фактор 
развития белорусского общества и государственной идеологии» на 2011–2014 годы (История, 
культура, общество, государство), подпрограмма «Национальная система образования».

Всего в программе выполняется 12 заданий, три из которых разрабатывает институт. К на
стоящему времени по 3 заданиям подпрограммы институтом получены следующие результаты:

– разработаны концептуальные основы инновационного развития потенциала дошкольного 
и общего среднего образования в условиях информационного общества, в том числе: выявлены 
ценностные основания, специфика реализации различных подходов и принципов инновационно
го развития потенциала дошкольного, начального, гуманитарного, социокультурного, математи
ческого, естественнонаучного, специального образования в условиях информационного общества; 

– определены научно обоснованные ориентиры, источники и ресурсы инновационного раз
вития потенциала дошкольного и общего среднего образования; 

– разработаны научно-методические рекомендации по использованию информационно-обра- 
зовательных ресурсов для инновационного развития потенциала дошкольного и общего средне
го образования.

Наряду с обозначенными продуктами НИР подготовлены концептуальные основы экспертизы 
и опытно-экспериментальной апробации информационно-образовательных ресурсов и соответ
ствующие интегрированные показатели качества ресурсов; разработаны критерии и показатели 
содержательной и структурно-функциональной экспертизы информационно-образовательных 
ресурсов по учебным предметам и образовательным областям дошкольного и общего среднего 
образования, технологии организации экспертизы и ее научно-организационного сопровожде
ния, модели психолого-педагогического сопровождения опытно-экспериментальной апробации 
ИОР в учреждениях образования.

Применительно к проблематике воспитательной направленности выявлены ценностные основа
ния, детерминанты, условия, факторы, механизмы и инновационный потенциал воспитания в усло
виях информационного общества, принципы инновационной деятельности в воспитании личности 
при использовании информационно-образовательных ресурсов; разработаны теоретические аспек
ты использования информационных ресурсов культуры и медиаобразования в воспитании лич
ности, определены стратегия развития личности гражданина и патриота белорусского государства 
в современном социокультурном образовательном пространстве, критерии и показатели эксперти
зы информационных ресурсов, используемых в системе воспитания и психолого-педагогическом 
сопровождении образовательного процесса в условиях информационного общества и др.

Определяющими принципами в организации и проведении фундаментальных исследований 
являются комплексность и междисциплинарный характер, а также методологическая (общенаучный 
уровень) и опережающая направленность по отношению к прикладным исследованиям и разработкам. 

В частности, результаты исследований программы «Непрерывное образование» использова
лись в качестве теоретического базиса для прикладной тематики отраслевой научно-технической 
программы (ОНТП) «Образование и кадры». Этой логике были подчинены исследования, прово
дившиеся в рамках ГКПНИ «Экономика и общество», ОНТП «Образование и здоровье» (2006–
2008 гг.) и «Современная образовательная среда» (2009–2011 гг.).

Теоретические наработки и продукты ГПНИ «История, культура, общество, государство» 
используются в качестве теоретической основы при разработке в рамках ОНТП «Электронные 
образовательные ресурсы» (2012–2014 гг.) справочно-информационных, контрольно-диагнос- 
тических и интерактивных модулей электронных учебно-методических комплексов для их при
менения в рамках программы дистанционного обучения Moodle в системе дошкольного, общего 
среднего и специального образования.

Важно отметить, что на разных этапах проведения фундаментальных и прикладных исследова
ний в их выполнении принимали и принимают участие научные работники и специалисты из таких 
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институтов НАН Беларуси, как: Институт истории НАН Беларуси; филиал «Институт искус
ствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы» Центра исследований белорусской куль
туры, языка и литературы НАН Беларуси; Институт математики НАН Беларуси; филиал «Инсти
тут языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы» Центра исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси; Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси; Инсти
тут общей и неорганической химии НАН Беларуси; Институт физиологии НАН Беларуси и др.

К числу программ прикладных исследований, выполнявшихся и выполняющихся с привле
чением ученых из НАН Беларуси, наряду с названными, относятся: Президентская программа 
«Дети Беларуси» (2006–2010 гг.); Государственная программа «Молодые таланты Белару-
си» (2006–2012 гг.); Национальная программа демографической безопасности (2011–2015 гг.); 
Государственная программа развития специального образования в Республике Беларусь 
на 2012–2016 годы.

Ежегодно к выполнению тематики НИР привлекаются более 300 ученых, педагогов-практиков, 
методистов из ведущих вузов страны и профильных институтов НАН Беларуси. За последние 
5 лет создано около 8000 наименований продуктов для научно-методического обеспечения систе
мы дошкольного, общего среднего и специального образования. За обозначенный период издано 
и внедрено в образовательную практику национальной системы образования более 50% подго
товленных продуктов НИР.

В соответствии с комплексом мероприятий по реализации Декрета Президента Республики 
Беларусь от 17 июля 2008 г. № 15 «Об отдельных вопросах общего среднего образования» в инсти
туте было разработано учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для учреж
дений общего среднего образования с 11-летним сроком обучения, которое прошло экспертизу 
и получило положительное заключение в НАН Беларуси, ВАК Республики Беларусь, а также 
в Российской академии образования.

Важнейшими результатами, имеющими определяющее значение для эффективного функцио- 
нирования национальной системы образования, являются разработанные в институте концепции 
учебных предметов, образовательные стандарты, учебные программы, учебники и учебные посо
бия, календарно-тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы, дидактиче
ские сценарии уроков, учебно-методические комплексы для проведения факультативных занятий, 
методические пособия и рекомендации по повышению эффективности образовательного про
цесса, внедрению современных технологий обучения и воспитания, электронные образователь
ные ресурсы и др.

Для системы воспитания личности были разработаны и изданы: Концепция и Программа не
прерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011–2015 гг., 
Программа воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания; Программа воспи
тания, защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении; 
Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной рабо
те; Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении; ряд учебных изданий по основ
ным направлениям воспитательной работы – более 40 наименований.

В целом за последние 5 лет по результатам НИР, координацию которых осуществлял инсти
тут, издано 23 монографии, 22 сборника научных трудов, 4 сборника докладов и материалов кон
ференций, 8 справочных и энциклопедических изданий, более 1000 научных статей, около 700 те
зисов докладов и др., которые широко используются при подготовке аспирантов и докторантов, 
в системе повышения квалификации педагогических кадров, востребованы международной науч
ной общественностью. 

В соответствии с Государственной программой «Молодые таланты Беларуси» разработана 
концепция и осуществлено издание ежеквартального научно-популярного журнала «Фокус» для 
старшеклассников и 10 ежегодных приложений к нему (2007–2011 гг.).

Реализован проект научного издания «Труды Национального института образования» (2007–
2009 гг.). По результатам НИР с 2007 года издается сборник научных трудов «Образование и пе
дагогическая наука: труды НИО» по семи сериям, соответствующим заданиям 01–07 подпрог- 
раммы «Образование», выполняемым в Национальном институте образования. 
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С 2012 г. в институте на их основе совместно с Белорусским педагогическим обществом изда
ется научный журнал «Педагогическая наука и образование», редакционный совет которого 
представлен ведущими учеными стран СНГ.

Издаются также ежемесячный научно-практический и информационно-методический жур
нал «Веснік адукацыі» и бюллетень «Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь», в которых публикуются научные, методические, нормативные и иные ма
териалы по актуальным проблемам обучения и воспитания.

В число ученых НАН Беларуси, с которыми наиболее тесно и продуктивно осуществляется 
взаимодействие Национального института образования в части научного руководства, консуль
тирования и выполнения тематики НИР, входят: А. А. Коваленя, д-р ист. наук, профессор, акаде
мик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств; А. И. Лесникович, д-р хим. наук, про
фессор, академик НАН Беларуси; А. А. Лукашанец, д-р филол. наук, профессор, чл.-кор. НАН Белару-
си; В. И. Жук, д-р искусствоведения, доцент; В. И. Берник, д-р физ.-мат. наук, профессор; Е. М. Бо - 
босов, д-р филос. наук, профессор; Ю. А. Курочкин, д-р физ.-мат. наук; А. А. Лазаревич, канд. филос. 
наук, доцент; Б. А. Лазуко, канд. искусствоведения, доцент; А. Н. Смирнов, канд. техн. наук и др.

Особым направлением взаимодействия института с НАН Беларуси является участие ряда 
ученых в создании национальных учебников, учебных и методических пособий, образователь
ных стандартов и учебных программ для учреждений общего среднего образования, а также со
вместная деятельность по выпуску энциклопедических изданий, словарей и словарей-справочников, 
других видов научных, научно-популярных и учебных изданий. За последние пять лет проведе
ны конкурсы на создание учебников по 78 учебным предметам для учреждений общего среднего 
образования. В настоящее время к подготовке учебников для учреждений общего среднего обра
зования привлечено более 260 авторов из ведущих университетов страны, профильных инсти
тутов НАН Беларуси, учреждений общего среднего образования. В их числе: 

– А. А. Коваленя (учебно-методический комплекс обязательного факультатива «Великая Оте
чественная война советского народа» (в контексте Второй мировой войны) для 11 классов учреж
дений общего среднего образования) и др.;

– А. А. Лукашанец (пособие для учреждений общего среднего образования «Пішам па-
беларуску. Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі» (в соавторстве с З. И. Бадевич, 
А. М. Волочко, И. В. Кондратеней, Л. П. Кунцевич); русско-белорусский, белорусско-русский 
и орфографический словари для школьников);

– В. В. Данилович (хрестоматия по истории Беларуси (1917–1945 гг.) для 10 класса);
– М. А. Тычина (учебное пособие по белорусской литературе для 10 класса под редакцией 

З. П. Мельниковой, Г. М. Ищенко и 2-го пособия для учащихся 10 и 11 классов под редакцией 
А. И. Бельского, М. А. Тычины);

– Г. Г. Гончаренко (учебник по биологии для 10 класса (в соавторстве с Н. Д. Лисовым, 
В. В. Шевердовым, М. Л. Дашковым);

– О. В. Кадацкая (учебно-методический комплекс для 6–7 классов учреждений общего сред
него образования «Путешествия по географической карте» (О. В. Кадацкая, Г. З. Озем, О. В. Са
рычева, А. Н. Шавель); 5 наименований компонентов учебно-методического комплекса (учебная 
программа факультативных занятий, пособие для учащихся 6 классов, пособие для учителей 6 клас
сов, пособие для учащихся 7 классов, пособие для учителей 7 классов);

– Б. А. Лазуко (учебно-методический комплекс по ИЗО для 5 классов «Декоративная композиция» 
(в соавторстве с М. А. Шкуратовой; 3 наименования компонентов учебно-методического комплек- 
са (учебная программа факультативных занятий, пособие для учащихся, пособие для учителей) и др.

В течение 2005 года институтом осуществлена деятельность по координации выпуска, изда
нию и переизданию более 1400 наименований учебников и учебных пособий общим тиражом 
43,2 млн экземпляров.

Не менее значимым направлением деятельности в системе учебного книгоиздания является 
многоступенчатая экспертиза рукописей учебных изданий, в которой участвуют десятки экспер
тов и рецензентов из числа ученых НАН Беларуси, преподавателей вузов, учителей-практиков 
и методистов сферы образования. 
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Коллегиальным общественным органом в такой экспертизе выступает Научно-методический 
совет по уровням образования при Министерстве образования в единстве с комплексом про
фильных секций, сформированных по предметному составу, основным видам образования, на
правлениям воспитательной деятельности. В структуру Научно-методического совета входят 
президиум, в частности по дошкольному, общему среднему и специальному образованию (воз
главляется заместителем Министра образования), и бюро Совета, которое возглавляет Министр 
образования Республики Беларусь.

В настоящее время в составе бюро Научно-методического совета активно работают А. А. Лу
кашанец, В. В. Данилович, С. Н. Черенкевич, М. И. Демчук. Председателем секции химии Научно-
методического совета по дошкольному, общему среднему и специальному образованию являет
ся академик А. И. Лесникович, председателем секции изобразительного искусства – Б. И. Лазуко, 
членом Президиума – Ю. А. Курочкин. В составе предметных секций задействованы: А. И. Кулак, 
В. И. Жук, В. И. Берник, А. И. Груша, И. В. Елынцева, И. М. Степанович, А. К. Карабанов.

Кроме того, в банк данных рецензентов включено 40 сотрудников НАН Беларуси. Ежегодно 
в качестве рецензентов привлекаются от 12 до 16 специалистов. Среди них: 

– А. А. Скепьян, научный сотрудник отдела истории Беларуси Средних веков и Нового вре
мени ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук;

– О. И. Дернович, старший научный сотрудник отдела всеобщей истории и международных 
отношений ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;

– В. В. Яновская, заведующая отделом истории белорусской государственности ГНУ «Инсти
тут истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;

– Е. Н. Филатова, старший научный сотрудник отдела истории белорусской государственнос- 
ти ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук;

– М. К. Кошелев, заведующий отделом всеобщей истории и международных отношений 
ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук;

– Н. А. Ювченко, заведующий отделом музыкального искусства и этномузыкологии филиала 
«Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы» Центра исследований 
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент;

– М. И. Мушинский, главный научный сотрудник ГНУ «Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы НАН Беларуси», доктор филологических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси;

– Е. А. Толкачев, главный научный сотрудник лаборатории теоретической физики ГНУ «Инсти
тут физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси», доктор физико-математических наук;

– М. И. Струк, ведущий научный сотрудник ГНУ «Институт природопользования НАН Бе
ларуси», кандидат географических наук, доцент;

– Е. В. Санец, старший научный сотрудник ГНУ «Институт природопользования НАН Белару-
си», кандидат географических наук;

– О. В. Кадацкая, ведущий научный сотрудник ГНУ «Институт природопользования НАН Бела-
руси», кандидат географических наук;

– Н. А. Лиходед, заведующий отделом ГНУ «Институт математики НАН Беларуси», доктор 
физико-математических наук, профессор;

– А. В. Прокопчук, старший научный сотрудник ГНУ «Институт математики НАН Белару
си», кандидат физико-математических наук;

– В. М. Байчоров, главный научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 
доктор биологических наук;

– Г. Ф. Рыковский, главный научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений 
ИЭБ НАН Беларуси, доктор биологических наук;

– В. И. Парфенов, заведующий отделом ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси», доктор биологических наук, профессор, академик;

– М. Е. Никифоров, генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 
доктор биологических наук, член-корреспондент; 

– С. Е. Дромашко, заведующий лабораторией моделирования генетических процессов 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», доктор биологических наук, доцент и др.
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С 2008 года проведена научно-методическая, психолого-педагогическая экспертиза более 
5600 авторских оригиналов, оригинал-макетов учебных изданий, электронных и традиционных 
средств обучения, воспитания и развития (игры и игрушки). Успешно организована опытная про
верка учебных изданий. В 2010/2011 учебном году опытная проверка проводилась по 42 учебным 
изданиям в 126 учреждениях общего среднего и специального образования. В 2012/2013 учеб- 
ном году – по 62 учебным предметам для учреждений общего среднего и специального образо
вания в 143 учреждениях образования. 

В последние годы в общественной экспертизе, в том числе и через электронный форум сайта 
института, все больше принимает участие родительская общественность, что свидетельствует 
о росте заинтересованности всех участников образовательного процесса в повышении качества 
учебных изданий.

В свою очередь разработчики содержания образования, учебно-методических комплексов, 
нормативных правовых документов и актов опираются в своей деятельности как на результаты 
фундаментальных исследований в области психолого-педагогических наук, так и на современные 
достижения точных наук, философии, социологии и других отраслей научного знания НАН Бе
ларуси, а также ориентируются на перспективные разработки, которые могут быть использова
ны и внедрены в сфере образования в целом. 

В частности, фундаментальное многотомное издание «Гісторыя Беларусі» является одним 
из методологических оснований при подготовке учебников и учебных пособий для учреждений 
общего среднего образования. В образовательном процессе могут быть также использованы за
планированные к разработке популярная историческая литература для дошкольного, младшего 
и среднего школьного возраста и учебно-методические комплексы, направленные на внедрение 
в учебный процесс новейших разработок и научных достижений отечественных ученых-истори
ков, учебных и методических материалов по популяризации историко-культурного, духовного 
наследия белорусского народа и достижений Республики Беларусь. Перечисленные материалы 
по мере их подготовки могут быть представлены для рассмотрения на Научно-методическом со
вете при Министерстве образования Республики Беларусь по дошкольному, общему среднему, 
специальному образованию. 

Разработка интерактивных досок для учреждений образования ведется рядом отечественных 
предприятий, в частности ЧУПТ «Учпромтехно» и ОАО «Витязь». К 2016 году планируется ос
настить все кабинеты физики, химии и биологии учреждений общего среднего образования 
мультимедийным оборудованием, которое включает интерактивные доски. В силу этого акту
альной становится проблема по созданию отечественного электронного образовательного кон
тента для интерактивных досок, реализации различных типов и видов электронных образова
тельных ресурсов применительно к индивидуальным электронным устройствам для всех заин
тересованных участников образовательного процесса и т. п.

Специфика современного этапа развития педагогической науки заключается в том, что она 
призвана ответить на вопросы, которые выдвигает информационное общество. Магистральный 
путь развития педагогической науки связан с приданием ей инновационного характера, с разра
боткой средств и технологий, которые в рамках «образовательных парков» должны проходить 
путь от идеи до реального применения в образовательном процессе.

Важнейшими направлениями научно-исследовательской работы в ближайшей перспективе 
являются: разработка содержания образования, мультимедийных учебных пособий, технологий 
и методик обучения и воспитания, направленных на обеспечение условий для социализации 
личности, формирование обобщенных знаний, умений и образовательных компетенций, инфор- 
мационно-коммуникационной компетентности, гражданственности и патриотизма, культуры се
мейных отношений и безопасности жизнедеятельности, других стержневых интегративных ка
честв личности в условиях развивающегося информационного общества.

В сфере образования перед учеными поставлены также задачи создания национальной сис- 
темы электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний и совершенствова
ния инфраструктуры доступа к ним, а также к мировым образовательным ресурсам. При этом 
национальная система электронных образовательных ресурсов и сетевая инфраструктура систе
мы образования должны стать элементами единой информационной среды, обеспечивающей 
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участникам образовательного процесса независимо от места их расположения равные возмож
ности получения знаний на уровне современных требований.

В настоящее время в институте проводятся исследования, направленные на развитие высо
котехнологичной информационно-образовательной среды, создание условий для сетевого взаи
модействия участников образовательного процесса. В ходе выполнения отраслевой научно-тех
нической программы «Электронные образовательные ресурсы» (2012–2014 гг.) в институте соз
дается целевой национальный образовательный портал для дистанционной поддержки системы 
дошкольного, общего среднего и специального образования в рамках программы Moodle. На 
портале уже размещены для апробации учебно-методические комплексы, включающие допол
нительные наборы информационных образовательных ресурсов к учебникам на печатной осно
ве, оцифрованные тексты, фото-, видео-, аудиоматериалы, статические и динамические модели, 
анимационные приложения, другие справочно-информационные и контрольно-диагностические 
виды электронных образовательных ресурсов. 

Наряду с этим институту поручено координировать деятельность по реализации пилотного 
проекта, связанного с разработкой и апробацией новой отраслевой системы оплаты труда педа
гогических работников, а также нормативно-подушевого финансирования учреждений общего 
среднего образования.

Сказанное позволяет заключить, что в ближайшей перспективе обозначенные направления 
взаимодействия Национального института образования с НАН Беларуси расширятся в части со
трудничества с Институтом экономики, Объединенным институтом проблем информатики, Ин
ститутом природопользования и др.

В силу комплексного междисциплинарного характера проводимых фундаментальных и при
кладных исследований их результаты используются также в практике работы учреждений и орга
низаций министерств культуры, труда и социальной защиты, внутренних дел, обороны, спорта 
и туризма; социально-педагогическими центрами, детскими приютами; в практике диагностиче
ской и коррекционно-реабилитационной работы специалистов специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; в коррекционно-образовательном процессе специальных дошколь
ных учреждений. Результаты отдельных исследований направлены на улучшение положения де
тей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолет
них, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL MAINTENANCE OF EDUCATIONAL SYSTEMS: 
NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION AND NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS INTERACTIONS

Summary

Ways and forms of interaction between the National Institute of Education and branch institutes of National Academy 
of Sciences of the Republic of Belarus have been analyzed in the article. 

This interaction directs at the organizing and implementation fundamental and applied investigations in the field 
of psychology and pedagogical sciences. Also it directs at the formation and expertise of the general secondary school 
educational system in the Republic of Belarus.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ГІСТОРЫЯ

УДК 930:001.89:005.71(476)

В. В. ДАНІЛОВІЧ

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ Ў СІСТЭМЕ АЙЧЫННАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 19.11.2013)

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з’яўляецца адной са старэйшых 
акадэмічных арганізацый, вядучай навуковай установай краіны ў сферы гістарычнай навукі.

Вучоныя інстытута ажыццяўляюць фундаментальныя і прыкладныя навуковыя даследаванні 
па трох важнейшых напрамках:

– айчыннай і ўсеагульнай гісторыі;
– археалогіі;
– антрапалогіі.
Навукова-даследчая дзейнасць накіравана на вырашэнне трох асноўных задач:
1) арганізацыя фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў;
2) забеспячэнне захавання нацыянальнага гісторыка-культурнага здабытку;
3) шырокая трансляцыя вынікаў навуковых даследаванняў.
Структура інстытута ўключае вучоны савет, дырэкцыю, 3 цэнтры, 11 аддзелаў і 2 сектары. Пры 

інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у 92 фондах якога захоўваецца 
больш 51 тыс. спраў, а таксама адзіны ў краіне Архіў археалагічнай навуковай дакументацыі, які 
налічвае звыш 3тыс. справаздач аб палявых даследаваннях.

На сённяшні дзень у інстытуце працуе 105 чалавек, з іх 93 – вучоныя, сярод якіх 12 дактароў 
(у тым ліку 1 акадэмік) і 53 кандыдаты навук, 8 прафесараў і 23 дацэнты. Маладыя навукоўцы ва 
ўзросце да 35 гадоў складаюць 22%. 

Эфектыўнае развіццё любой навукі немагчыма без наяўнасці кадравага патэнцыялу. Важнай 
формай падрыхтоўкі навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі з’яўляюцца аспірантура і дакта
рантура інстытута, дзе вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў па спецыяльнасцях 07.00.02 – айчын-
ная гісторыя; 07.00.06 – археалогія; 07.00.07 – этнаграфія, этналогія, антрапалогія; 07.00.09 – гіс-
тарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання; 03.03.02 – антрапалогія. 
На 1 снежня 2013 г. у аспірантуры і дактарантуры навучаліся 26 чалавек. Пры гэтым падрыхтоўка 
навуковых кадраў вядзецца не толькі для інстытута, але і для іншых арганізацый (музеяў і на
вучальных устаноў).

Пры інстытуце дзейнічаюць 2 саветы па абароне дысертацый: Д 01.40.01 па спецыяльнасцях 
07.00.02 – айчынная гісторыя, 07.00.06 – археалогія, 07.00.09 – гістарыяграфія, крыніцазнаў-
ства і метады гістарычнага даследавання; К 01.40.01 па спецыяльнасці 03.03.02 – антрапалогія. 
За 2006–2010 гг. супрацоўнікі інстытута абаранілі 3 доктарскія і 6 кандыдацкіх дысертацый, за 
2011–2013 гг. – 1 доктарскую і 6 кандыдацкіх дысертацый.

Інстытут гісторыі НАН Беларусі з’яўляецца галаўной арганізацыяй-выканаўцам падпрагра
мы «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2011 – 2015 гг. «Гуманітарныя навукі як фактар развіцця белару
скага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі». У рамках выканання заданняў падпраграмы аддзелы 
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інстытута з’яўляюцца каардынуючымі цэнтрамі даследаванняў у сферы гісторыі, археалогіі  
і антрапалогіі для ўсёй нашай краіны. Падпраграма ўключае 16 заданняў, 9 з якіх выконваюцца 
Інстытутам гісторыі НАН Беларусі. 

Даследаванні вучоных інстытута, многія вынікі якіх не маюць аналагаў у айчыннай і замеж
най гістарычнай навуцы, з’яўляюцца выключна важнымі для прагрэсіўнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь, дзейнасці яе дзяржаўных органаў, бо ажыццяўляюцца на аб’ектыўнай навуковай асно
ве ў адпаведнасці з нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіяй Рэспублікі Беларусь; фарміруюць улас
на беларускі погляд на гісторыю Беларусі і нацыянальную ідэнтычнасць; садзейнічаюць умаца
ванню беларускай дзяржаўнасці. 

За апошнія пяць гадоў навукоўцамі інстытута адкрыты і даследаваны дзясяткі археалагіч-
ных аб’ектаў па ўсёй краіне, уведзены ў навуковы ўжытак сотні раней невядомых дакументаль
ных крыніц, што дазволіла не толькі значна пашырыць тэматычныя сюжэты навуковых да-
сле даванняў, але і ўдакладніць ранейшыя звесткі і ўяўленні па шматлікіх праблемах гісторыі, 
археалогіі і антрапалогіі.

З кожным годам расце колькасць выяўленых археолагамі інстытута новых помнікаў археа-
логіі розных гістарычных перыядаў, павялічваецца плошча даследаваных раскопкамі куль тур-
ных напластаванняў, здабываюцца новыя ўнікальныя артэфакты. Археалагічныя да сле да ванні 
праводзяцца ва ўсіх абласцях Беларусі. Суцэльнае абследаванне асобных рэгіёнаў пакідае  
на археалагічнай карце краіны ўсё менш «белых плям». 

У адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь па ахове нацыянальнай гісторыка-
культурнай спадчыны1 Інстытут гісторыі НАН Беларусі каардынуе і кантралюе правядзенне 
археалагічных даследаванняў па ўсёй тэрыторыі краіны. 

Кожны год Палявы камітэт інстытута выдае археолагам каля 100 дазволаў на права правя-
дзення палявых даследаванняў, а Архіў археалагічнай навуковай дакументацыі папаўняецца та
кой жа колькасцю справаздач. 

У навуковых публікацыях акадэмічных археолагаў узняты на новы ўзровень пытанні пер
шапачатковага асваення людзьмі прастораў Беларусі ў палеаліце і мезаліце, асаблівасці матэры
яльнай і духоўнай культуры, храналогіі і перыядызацыі этнакультурных працэсаў, пачынаючы 
ад жалезнага веку і Вялікага перасялення народаў да рассялення па тэрыторыі Беларусі славян, 
станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці. 

Археолагі інстытута актыўна выкарыстоўваюць новыя методыкі ахоўных комплексных рас
копак; распрацоўваюць пытанні захавання археалагічнай спадчыны, інвентарызацыі помнікаў 
археалогіі і стварэння зон іх аховы, а таксама практычнага выкарыстання вынікаў даследаванняў 
і саміх археалагічных аб’ектаў (музеефікацыя, турыстычныя маршруты і буклеты, навукова-па
пулярныя брашуры, фотаальбомы і інш.).

Яскравым прыкладам гэтага з’яўляецца комплекснае вывучэнне археалагічнай спадчыны На
цыянальнага парка «Прыпяцкі», якое ажыццяўлялася на працягу 2010–2012 гг. У выніку адкры
ты новыя помнікі археалогіі, выяўлены тысячы артэфактаў, самыя каштоўныя з якіх ужо экспа
нуюцца ў Музеі прыроды ў адміністрацыйным цэнтры Нацыянальнага парка – Ляскавічах. 

Нельга не адзначыць выніковую працу Полацкай археалагічнай навуковай экспедыцыі  
на ча ле з В. М. Ляўко. Распачала сваю дзейнасць Брэсцкая комплексная гісторыка-археалагіч - 
ная экспедыцыя на чале з В. І. Кошманам. Важныя для археалагічнай навукі матэрыялы выяў-
ле ны экспедыцыямі пад кіраўніцтвам М. М. Чарняўскага на паселішчах Крывінскага тарфяніка 
і А. В. Вайцяховіча на археалагічным комплексе Бірулі. 

У Аршанскім Падняпроўі на тэрыторыі Друцкага археалагічнага комплексу В. М. Ляўко 
выяўлены ўнікальны курган XII ст. з вельмі рэдкім калектыўным адначасовым пахаван
нем 38 прадстаўнікоў розных сацыяльных слаёў, у якім спалучаюцца элементы язычніцтва  
і хрысціянства.

1 Закон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 г. № 98-3 «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны», Пастано
вы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22.05.2002 г. № 651 «Палажэнне аб ахове археалагічных аб’ектаў пры 
правядзенні земляных і будаўнічых работ» і ад 15 чэрвеня 2006 г. № 762 «Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-
культурнай спадчыны».
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Асабліва буйныя археалагічныя даследаванні праведзены на месцах будаўніцтва Беларускай 
АЭС і Гродзенскай ГЭС (В. Л. Лакіза), Полацкай ГЭС (М. В. Клімаў). Упершыню ў айчыннай 
археалагічнай навуцы на працягу 2012–2013 гг. пад кіраўніцтвам В. Л. Лакізы і З. А. Харытановіч 
цалкам даследавана гарадзішча Мілаградскай культуры ў в. Обчын Любанскага раёна. 

Метадалагічным падмуркам асвятлення падзей гісторыі беларускай дзяржаўнасці стала вы
лучаная і абгрунтаваная калектывам навукоўцаў на чале з М. У. Смяховічам ідэя шматвяковай 
гісторыі беларускай дзяржаўнасці ў дзвюх непарыўна звязаных формах – гістарычнай і нацыя-
наль най. Прычым, калі адметнасцю гістарычных формаў дзяржаўнасці на беларускіх землях бы ла 
поліэтнічнасць, то ў нацыянальных формах закладзены нацыянальны змест тытульнага этнасу.

Аналіз калектывам вучоных на чале з В. В. Яноўскай на такой метадалагічнай аснове 
ўнутрыпалітычных падзей ХІХ – пачатку ХХ ст. даў падставы сцвярджаць неабходнасць разгля
ду іх як імкнення часткі жыхароў былога ВКЛ (галоўным чынам шляхты) пад уплывам пачуцця 
згубленай дзяржаўнасці аб’яднацца вакол польскага нацыянальнага руху. У выніку польскае пы
танне, якое стала асноўным у геапалітыцы Расійскай імперыі, паглынула і надалей стрымлівала 
праяву і самастойнае развіццё беларускага нацыянальнага руху.

Зыходзячы з актуальнасці і неабходнасці сістэмнай рэканструкцыі ваеннай гісторыі Беларусі 
для вызначэння яе месца і ролі ў ваеннай гісторыі чалавецтва ў цэлым, ступені ўплыву ваенных 
падзей на станаўленне і развіццё беларускай дзяржаўнасці, нацыі і нацыянальнай ідэі, пры яры-
тэтнымі кірункамі даследаванняў ваенных гісторыкаў інстытута на чале з А. М. Літ ві ным з’явіліся: 

– выяўленне раней невядомых архіўных крыніц і найноўшых дасягненняў гістарыяграфіі, іх 
сістэматызацыя, навуковы аналіз і сінтэз; 

– распрацоўка навукова абгрунтаванай перыядызацыі ваеннай гісторыі Беларусі; 
– устанаўленне канкрэтных імёнаў беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі – удзельнікаў ваенных 

падзей і стварэнне адпаведнага электроннага банка даных.
У выніку ўпершыню выяўлены і ахарактарызаваны адзіны комплекс айчынных і замежных 

дакументальных і гістарыяграфічных крыніц, якія адлюстроўваюць маштабы і ступень удзелу 
беларусаў і жыхароў Беларусі ў войнах і ваенных канфліктах ХХ ст. Гэта дазволіла ўстанавіць «бе
лыя плямы», вызначыць канцэптуальныя падыходы і ацэнкі ваеннага ракурсу гісторыі Бе ла ру сі. 

Узяты за аснову даследаванняў кантэкст удзелу ў ваенных канфліктах ХХ ст. дзяржаўных, 
палітычных і грамадскіх структур Беларусі, прадстаўнікоў беларускага народа, вайскоўцаў 
воін скіх фарміраванняў, дыслацыраваных на беларускай зямлі, даў магчымасць, з аднаго боку, 
аца ніць ступень уплыву і ўклад нашых суайчыннікаў у развіццё і вынікі ваенна-гістарычных 
падзей, а з другога боку – устанавіць ступень уздзеяння ваенных катаклізмаў на гістарычнае 
развіццё беларускай дзяржаўнасці, нацыі і нацыянальнай ідэі, месца і ролю Беларусі ў між дзяр-
жаў ных адносінах у ХХ ст.

Вельмі важным вынікам з’яўляецца тое, што ўпершыню выяўлены і занесены ў электрон
ны банк даных імёны 10938 чалавек (у тым ліку 10460 загінуўшых) беларусаў, выхадцаў  
з Беларусі, вайскоўцаў Беларускай ваеннай акругі і цяперашніх грамадзян Рэспублікі Беларусь, 
якія прымалі ўдзел у лакальных войнах і ваенных канфліктах ХХ ст. у Еўропе, Азіі, Афрыцы  
і Лацінскай Амерыцы.

Вучонымі на чале з М. К. Кошалевым ажыццёўлены комплексны навуковы аналіз гіста рыч-
нага вопыту і перспектыў развіцця інтэграцыйных працэсаў у Еўропе і свеце, удзелу ў іх Беларусі. 
Вывучаны характэрныя рысы розных гістарычных мадэляў, формаў і праектаў інтэграцыйных 
аб’яднанняў. Дадзена характарыстыка аб’ектыўных і суб’ектыўных перадумоў глабалізацыі і яе 
наступстваў, адлюстравана эвалюцыя дзяржаўнасці і культуры Беларусі ва ўмовах інтэграцыі.

Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі праведзена комплекснае вывучэнне гісторыі фар мі-
равання, сучаснага стану і перспектыў развіцця ўзаемаадносін шэрага краін на постсавецкай пра
сторы. Вылучаны этапы развіцця беларуска-малдаўскіх і беларуска-казахстанскіх палітычных, 
гандлёва-эканамічных, навуковых і культурных сувязяў на мяжы ХХ–ХХІ стст.

Па сутнасці адноўлены (пасля 60-гадовага перапынку) такі важны напрамак у беларускай 
акадэмічнай гістарычнай навуцы, як вывучэнне праблем усеагульнай гісторыі. Больш таго, ад
крыты яго новы кірунак – даследаванне гісторыі краін Блізкага і Сярэдняга Усходу.
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Развіваюцца даследаванні па гісторыі беларускай дыяспары як неад’емнай часткі белару-
скага народа. Вынікі навуковых напрацовак вучоных інстытута па дадзенай праблематыцы 
садзейнічалі распрацоўцы дзяржаўнай палітыкі, вызначэнню канцэптуальных і практычных 
падыходаў у адносінах да беларускіх арганізацый розных краін замежжа, дыяспары ў цэлым.

У гісторыка-метадалагічным плане несумненным дасягненнем з’яўляюцца вылучэнне і на-
вуковае абгрунтаванне прынцыпу неабходнасці максімальнага ўліку менавіта тых бакоў узае ма-
дачыненняў, якія былі накіраваны не на канфрантацыю, а на пазітыўныя інтэграцыйныя факта
ры, збліжалі краіны і народы.

Навукоўцамі на чале з С. А. Траццяком упершыню прааналізаваны тэарэтычныя і мета да ла-
гічныя аспекты агульнага і асаблівага ў фарміраванні сучаснай беларускай дзяржаўнасці і пра
цэсе мадэрнізацыі Рэспублікі Беларусь; выдзелены асноўныя этапы станаўлення і развіцця асоб
ных сфер культуры і сістэмы адукацыі, выяўлены станоўчыя і негатыўныя моманты ў развіцці 
пратэстанцкіх цэркваў і дэнамінацый, вызначаны дасягненні і цяжкасці дзяржаўнай канфесійнай 
палітыкі ў сучаснай Беларусі.

Выяўленне, абагульненне і аналіз новых дакументаў і матэрыялаў па гісторыі беларускай 
на вукі і яе персаналій дазваляюць вырашаць актуальныя навуковыя задачы, ушчыльную па ды-
сці да правядзення комплексных навуковых даследаванняў. Так, калектывам вучоных на чале 
з У. І. Кузь менкам плённа даследуецца гісторыя развіцця аграрнай навукі. Вынікам мэтана кі-
раванай працы апошніх гадоў стала падрыхтоўка і выданне М. У. Токаравым цыкла зборнікаў 
дакументаў і матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці прэзідэнтаў Нацыянальнай акадэміі навук Бе-
ла русі – У. М. Ігнатоўскага, П. В. Горына, К. В. Горава, В. Ф. Купрэвіча, зборніка дакументаў 
і матэ рыя лаў аб стварэнні і дзей насці першай комплекснай навуковай установы – Інстытута 
беларускай культуры. 

Аддзел антрапалогіі і экалогіі інстытута з’яўляецца адзіным у нашай краіне навуковым цэн
трам, які ажыццяўляе комплексныя даследаванні біялогіі чалавека. Антраполагамі інстытута 
на чале з Л. І. Тэгака ўпершыню выяўлены асаблівасці біялагічнай і культурнай адаптацыі на-
сельніцтва Беларусі да змен навакольнага асяроддзя, а таксама характэрныя рысы антрапалогіі 
старажытнага і сучаснага насельніцтва Полацкай зямлі.

Без перабольшання сёння можна ганарыцца фундаментальнымі працамі археолагаў, гіс то-
рыкаў і антраполагаў інстытута. Усяго за 2006–2013 гг. вучоныя інстытута апублікавалі больш 
110 манаграфій, 70 зборнікаў навуковых прац і матэрыялаў канферэнцый, 60 падручнікаў, ву
чэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 200 атласаў і карт, 20 археаграфічных выданняў 
(сярод іх 5 кніг Метрыкі ВКЛ – уні кальнай дакументальнай крыніцы па гісторыі Беларусі перыя-
ду Сярэднявечча і Новага часу), 2200 навуковых артыкулаў і тэзісаў канферэнцый, 1500 энцык-
лапедычных і навукова-папулярных артыкулаў. 

Цэлы шэраг выданняў, падрыхтаваных навукоўцамі Інстытута гісторыі, з’яўляецца гонарам 
Рэспублікі Беларусь, атрымаў прызнанне шырокай айчыннай і замежнай грамадскасці, не мае 
аналагаў у свеце. Гэта наступныя працы:

– падрыхтаваны аўтарскім калектывам на чале з А. А. Каваленяй вучэбна-метадычны ком
плекс «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» (Мн., 
2006–2009), які ўключае праграму, падручнік, даведнік, рабочы сшытак, хрэстаматыю, да па-
мож нік для настаўніка з’яўляецца лепшым сярод краін СНД;

– падрыхтаваныя аўтарскім калектывам пад кіраўніцтвам А. А. Кавалені і В. В. Даніловіча 
спецыяльна да 600-годдзя пачатку фарміравання запаведнага рэжыму на тэрыторыі Белавежскай 
пушчы ўнікальная калектыўная манаграфія «Белавежская пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя 
і сучаснасць» (Мн., 2009), дзе на аснове найноўшых канцэптуальных метадалагічных падыходаў 
з выкарыстаннем багатага археалагічнага матэрыялу, шырокага кола архіўных і апуб лікаваных 
крыніц упершыню ў гістарычнай навуцы прадстаўлена гісторыя Белавежскай пушчы са ста
ражытных часоў да нашых дзён, а таксама ўнікальны фотаальбом «Зямля сілы. Белавежская 
пушча» (Мн., 2009), дзе сабраны не толькі рэдкія кадры фотахронікі, здымкі флоры і фаў ны, 
але і прадстаўлены важнейшыя гістарычныя падзеі на тэрыторыі Белавежскай пушчы ад ста ра-
жытнасці да сучаснасці;
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– падрыхтаваны калектывам складальнікаў на чале з А. А. Каваленяй спецыяльна да 70-год
дзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР зборнік дакументаў і матэрыялаў «Ты з Заход
няй, я з Усход няй нашай Беларусі...» у 2 кнігах (Мн., 2009), які з’яўляецца вынікам сумеснай 
працы вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі і архівістаў Беларусі і Расіі, у ім змешчаны 
ўнікальныя архіўныя дакументы 1939–1956 гг., якія адлюстроўваюць падзеі ўз’яднання белару
скага народа ў адзінай нацыянальнай дзяржаве, палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і культур
ныя пераўтварэнні; 

– падрыхтаваныя аўтарскім калектывам пад кіраўніцтвам А. А. Кавалені і В. В. Яноўскай 
1-ы і 2-гі тамы ўнікальнага «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» (Мн., 2009, 2013), які  
не мае аналагаў, гэтыя тамы ахопліваюць перыяд ад з’яўлення чалавека на тэрыторыі Беларусі  
і да 1795 г., іх выхад у свет стаў падзеяй нацыянальнага маштабу, важкім крокам наперад не толь-
кі ў развіцці гістарычнай картаграфіі, але і гістарычнай навукі ўвогуле. Гэта супольнае дасягнен
не і плён творчага супрацоўніцтва вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Рэспубліканскага 
ўнітарнага прадпрыемства «Белкартаграфія», Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Бе
ларусь і Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь;

– падрыхтаваная аўтарскім калектывам на чале з А. А. Каваленяй калектыўная манаграфія 
«Беларусь: Народ. Государство. Время» (Мн., 2009), дзе ўпершыню на аснове найноўшых да-
сягненняў гістарычнай думкі, канцэптуальных метадалагічных падыходаў, а таксама нацыя-
нальна-дзяржаўнай ідэалогіі прадстаўлена гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сучас-
насці, раскрыты месца і роля беларускага народа ў развіцці еўрапейскай цывілізацыі, гэта вы
данне стала пераможцам у намінацыі «Лепшае масава-палітычнае выданне» нацыянальнага 
конкурсу «Мастацтва кнігі – 2010», а таксама атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу «На
вуковая кніга – 2010», які адбыўся ў Маскве;

– падрыхтаваная на аснове гэтай калектыўнай манаграфіі багата ілюстраваная кніга «Бе
ларусь: страницы истории» (Мн., 2011), якая разлічана на шырокае кола чытачоў, дзе на асно
ве нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіі ў сціслай, але змястоўнай форме прадстаўлена гісторыя 
Беларусі са старажытных часоў па 2010 г. уключна;

– падрыхтаваная сумесна з выдавецтвам «Беларуская энцыклапедыя» спецыялізаваная эн
цыклапедыя «Археалогія Беларусі» ў 2 тамах (Мн., 2009, 2011), выхад у свет гэтага выдання стаў 
несумненным дасягненнем акадэмічных археолагаў; 

– падрыхтаваная аўтарскім калектывам пад кіраўніцтвам А. А. Кавалені і М. У. Смяховіча 
ўнікальная двухтомная калектыўная манаграфія «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў кан
цы ХVIII – пачатку ХХІ ст.» (Мн., 2011–2012), дзе грунтоўна прааналізаваны перадумовы, якія 
садзейнічалі фарміраванню нацыянальна-дзяржаўнай ідэі беларускага народа, складаны працэс 
афармлення беларускай дзяржаўнасці, комплексна асветлены і абгрунтаваны яе асаблівасці на 
розных гістарычных этапах;

– падрыхтаванае В. М. Ляўко ўнікальнае выданне «Археологическое наследие Белару- 
си = Arc haeological Heritage of Belarus» (Мн., 2012), дзе на неабходным навуковым і інфар ма-
цыйным узроўні сканцэнтравана шматтысячагадовая, шматгранная, багатая і ўні кальная гіс-
торыя нашай краіны, кожны прадстаўлены ў кнізе археалагічны артэфакт мае не толькі пэўную 
назву, але і ўвесь патрэбны навукова-даведачны апарат, з якога вынікае, што гэта за рэч, калі, кім 
і дзе яна была выяўлена, выданне атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу «Навуковая кні- 
га 2012» у Маскве;

– падрыхтаваная аўтарскім калектывам на чале з В. М. Ляўко ў серыі «Древнейшие города 
Беларуси» калектыўная манаграфія «Полоцк» (Мн., 2012), якая раскрывае старонкі гісторыі най
старажытнага беларускага горада ў эпоху Сярэднявечча і ранняга Новага часу, выразна дэман
струе месца і значэнне Полацка ў гісторыі і культуры Беларусі і ўсёй Еўропы, гэта кніга атрыма
ла дыплом лаўрэата Міжнароднага конкурсу «Навуковая кніга – 2013» у Маскве;

– падрыхтаваны калектывам складальнікаў пад кіраўніцтвам А. А. Кавалені і В. В. Даніловіча 
пры актыўным садзейнічанні Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі 
Рэспублікі Беларусь і Расійскага фонду «Историческая память» унікальны зборнік дакументаў  
і матэрыялаў «Польша – Беларусь. 1921–1953» (Мн., 2012), дзе выразна раскрыты паланізатарская 
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палітыка польскіх уладных эліт на тэрыторыі Беларусі і адпаведныя негатыўныя наступствы 
для беларускага народа. 

За 2006–2013 гг. вучонымі Інстытута гісторыі НАН Беларусі паспяхова выкананы 5 інава-
цыйных, 1 асобны і 48 навукова-даследчых праектаў, прафінансаваных Дзяржаўным камітэтам 
па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь, а таксама Беларускім рэспубліканскім фондам 
фундаментальных даследаванняў. 

У ходзе прац па інавацыйнаму навукова-даследчаму праекту «Правесці гісторыка-археа-
лагічныя даследаванні на помніках г. Нясвіжа, якія ўключаны ЮНЕСКА ў спіс сусветнай куль
турнай і прыроднай спадчыны, скласці звод дакументальных даных для ажыццяўлення комп-
лексных рэстаўрацыйных прац і кіравання намінацыяй» у рамках дагавора з Міністэрствам 
культуры Рэспублікі Беларусь пры фінансавай падтрымцы Дзяржаўнага камітэта па навуцы  
і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь А. А. Мяцельскім упершыню вывучаны канструктыўныя асаб-
лівасці планіроўкі профілю рва і сцен бастыёнаў Нясвіжскага замка, на аснове якіх распрацава
ны і рэалізаваны праекты іх рэканструкцыі па стану на XVI–XVII стст.

У выніку рэалізацыі калектывам навукоўцаў на чале з В. В. Даніловічам інавацыйнага 
праекта «Вывучыць гісторыка-культурную спадчыну Нацыянальнага парка “Белавежская 
пуш ча” і выпрацаваць канкрэтныя рэкамендацыі па практычным выкарыстанні гэтай спад-
чы ны» ў рамках дагавора з Кіраўніцтвам справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь пры фі нан-
савай падтрымцы Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Бела русь упер-
шыню ў гістарычнай навуцы праведзены глыбокі навуковы гістарыяграфічны, крыніцаз наў чы, 
археалагічны і этнаграфічны аналіз праблем гісторыка-культурнай спадчыны Бе ла веж скай пу-
шчы. У выніку выяўлены цэлы шэраг унікальных гістарычных, археалагічных і этнаг ра фіч ных 
матэрыялаў, выпрацаваны канкрэтныя рэкамендацыі па практычным выкарыстанні гіс то ры ка-
культурнай спадчыны рэгіёна Белавежскай пушчы, якія сталі асновай для распрацоўкі наву ко-
вай канцэпцыі і стварэння экспазіцыі ўнікальнага музея Нацыянальнага парка «Белавежская 
пушча», адкрытага восенню 2009 г. У яго экспазіцыі ўпершыню ў нашай краіне прадстаўлены 
не толькі прыродныя багацці прыродаахоўнай тэрыторыі, але і яе гісторыя. Аналагі падобных 
музеяў у суседніх дзяржавах адсутнічаюць. Праект «Вывучыць гісторыка-культурную спадчы-
ну Нацыянальнага парка “Белавежская пушча” і выпрацаваць канкрэтныя рэкамендацыі па прак
тычным выкарыстанні гэтай спадчыны» ўзнагароджаны дыпломам НАН Беларусі як адзін з леп
шых інавацыйных праектаў.

У рамках дагавора з Кіраўніцтвам справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь пры фінансавай 
падтрымцы Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь калекты
вам вучоных на чале з А. А. Каваленяй паспяхова выкананы інавацыйны праект «Вывучыць 
гісторыка-культурную спадчыну Нацыянальнага парка “Прыпяцкі” і выпрацаваць канкрэтныя 
рэкамендацыі па практычным выкарыстанні гэтай спадчыны». У выніку выяўлены цэлы шэраг 
унікальных гістарычных, археалагічных і этнаграфічных матэрыялаў, выпрацаваны канкрэтныя 
рэкамендацыі па практычным выкарыстанні гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна, якія 
сталі асновай для стварэння экспазіцыі новага музея Нацыянальнага парка «Прыпяцкі», ад
крытага летам 2012 г.

У перспектыве плануецца ахапіць падобнымі праектамі ўсе нацыянальныя паркі нашай 
краіны і Бярэзінскі біясферны запаведнік. 

У Інстытуце гісторыі НАН Беларусі створана і з 1 лістапада 2007 г. паспяхова функцыя
нуе ўнікальная Археалагічная навукова-музейная экспазіцыя, якая яскрава сведчыць аб багатай 
гісторыка-культурнай спадчыне нашых продкаў і з’яўляецца асновай навукова-інфармацыйнага 
і адукацыйнага цэнтра для падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне вывучэння і аховы гісторыка-
культурнай спадчыны Беларусі, а таксама мае вельмі важнае значэнне ў патрыятычным выхаванні 
моладзі. Экспазіцыю наведалі каля 400 груп студэнтаў і навучэнцаў, а таксама члены Парламента 
Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі міністэрстваў і ведамстваў Беларусі, госці з 16 замежных краін.

Вучонымі інстытута распрацаваны арыгінальныя навуковыя канцэпцыі экспазіцый Нацыя
нальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, Музея гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, а таксама шэрага рэгіянальных музеяў Рэспублікі Беларусь.
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Плённа развіваецца супрацоўніцтва Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў рамках адпаведных 
дагавораў з 25 замежнымі і 25 айчыннымі ўстановамі і арганізацыямі. У выніку вучоныя ма
юць магчымасць ажыццяўляць цікавыя і карысныя для айчыннай гістарычнай навукі навуковыя 
праекты, працаваць з дакументамі па гісторыі Беларусі, якія знаходзяцца ў архівах іншых краін. 

Так, пры фінансавай падтрымцы германскага фонду «Памяць. Адказнасць. Будучыня» калек
тывам навукоўцаў на чале з А. М. Літвіным вывучана праблема прымусовай працы насельніцтва 
Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У выніку падрыхтавана і выдадзена грунтоўная ка лек-
тыўная манаграфія «Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі. 1941–1945 гг.» 
(Мн., 2010), у якой упершыню на дакументальным матэрыяле абгрунтаваны факт прыцягнення 
германскімі акупантамі да прымусовай працы каля 2 мільёнаў жыхароў Беларусі.

Сапраўдным прарывам у гістарыяграфіі Беларусі, Расіі і Украіны стала падрыхтоўка і пуб-
л і  кацыя калектыўнай манаграфіі, а таксама зборніка дакументаў і матэрыялаў «1941: Страна  
в огне»: Кн. 1: «Очерки» (М., 2011); кн. 2: «Документы и материалы» (М., 2011), якія прад стаў-
ляюць цэласную карціну падзей 1941 г., адпавядаючую іх бачанню гісторыкамі Расіі, Беларусі  
і Украіны; змяшчаюць вялікую колькасць найноўшых факталагічных і статыстычных даных, тэ
арэтычных абгрунтаванняў. Гэта першая пасля распаду СССР буйная міжнародная гістарычная 
праца аб пачатковым этапе Вялікай Айчыннай вайны. З беларускага боку аўтарскі калектыў 
узначальвалі А. А. Каваленя і А. М. Літвін.

Па заказу і пры фінансавай падтрымцы Пінскага гарадскога выканаўчага камітэта калекты
вам вучоных на чале з А. М. Літвіным на вялізным дакументальным матэрыяле са шматлікіх 
айчынных і замежных архіваў спецыяльна да 945-годдзя Пінска падрыхтавана ўнікальная ка-
лектыўная манаграфія «Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці» (Мн., 2012). 

Па заказу і пры фінансавай падтрымцы Беларускай чыгункі на вялікім дакументальным 
матэрыяле са шматлікіх айчынных і замежных архіваў калектывам навукоўцаў пад кіраўніцтвам  
В. В. Яноў скай падрыхтавана ўнікальная калектыўная манаграфія «История Белорусской желез
ной дороги. Из века ХІХ в век ХХІ» (Мн., 2012), якая прадстаўляе гісторыю Беларускай чыгункі 
ад стварэння да сучаснасці. Гэта выданне атрымала гран-пры ў намінацыі «Залатыя скрыжалі» 
Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі – 2013».

Пры фінансавай падтрымцы Цэнтра напалеонаўскіх даследаванняў (Францыя) у 2012–2013 гг. 
упершыню ў гісторыі пад кіраўніцтвам В. І. Кошмана паспяхова праведзена беларуска-француз
ская археалагічная экспедыцыя на месцы пераправы войск Напалеона праз р. Бярэзіну ў 1812 г.

У сучасных умовах Інстытут гісторыі НАН Беларусі актыўна развівае інавацыйны напра
мак сваёй дзейнасці: укараняе вынікі навуковых даследаванняў у гістарычную адукацыю, па
пулярызуе дасягненні гістарычнай навукі, прапагандуе гісторыка-культурную спадчыну бела
рускага народа. З гэтай мэтай наладжаны трывалыя сувязі з установамі адукацыі, педагогамі  
і насельніцтвам канкрэтных рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь. Дзейнасць вучоных-гісторыкаў на кі-
роў ваецца на сацыяльную інавацыйнасць, спалучэнне фундаментальных даследаванняў з прак
тыкай, сувязь навукі з жыццём грамадства. Вучоныя інстытута праз навукова-педагагічную 
дзейнасць апрабуюць і ўкараняюць вынікі навуковых даследаванняў у 15 ВНУ краіны.

За 2006–2013 гг. Інстытутам гісторыі НАН Беларусі арганізаваны больш 140 навуковых 
мерапрыемстваў у розных рэгіёнах Рэспублікі Беларусь. Сярод іх Міжнародны круглы стол 
«1020-годдзе Хрышчэння Русі ў лёсах народаў Беларусі, Расіі і Украіны» з удзелам Свяцей ша-
га Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Алексія II і Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Фі ла рэ та, 
Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі (Мінск, 23 кастрычніка 2008 г.); арганізаваная су мес на 
з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь Міжнародная навукова-практычная кан фе-
рэнцыя «Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці (да 90-годдзя ўтварэння БССР)» (Мінск, 
18 снежня 2008 г.); праведзеная сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Мі ніс-
тэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускім грамадскім аб’яднаннем ветэранаў, Бе-
ла ру скім рэспубліканскім саюзам моладзі Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Партызанскі рух у Беларусі і яго роля ў разгроме фашысцкіх захопнікаў у 1941–1944 гадах», 
прысвечаная 65-годдзю вызвалення Беларусі (Мінск, 25–26 чэрвеня 2009 г.); арганізаваная су
месна з Кіраўніцтвам справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным паркам «Бела
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вежская пушча», Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь, ЮНЕСКА 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 600-годдзю ўвядзення запавед-
нага рэжыму ў Белавежскай пушчы, «Белавежская пушча: гісторыя, прырода, турызм» (Ка-
ме нюкі, 17–18 верасня 2009 г.); праведзеная сумесна з Інстытутам усеагульнай гісторыі Ра-
сій скай акадэміі навук пры фінансавай падтрымцы Міждзяржаўнага фонду супрацоўніцтва 
дзяржаў-удзельніц СНД V Міжнародная летняя школа маладых вучоных-гісторыкаў краін СНД 
«Актуальныя праблемы Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў (да 65-годдзя Вялікай 
Перамогі)» (Мінск, 14–23 чэрвеня 2010 г.); арганізаваная сумесна з Акадэміяй кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Рэспубліка 
Беларусь. 20 год незалежнасці», (Мінск, 24–25 лістапада 2011 г.); Міжнародная навуковая канфе
рэнцыя «Полацк у гісторыі і культуры Еўропы», прысвечаная 1150-годдзю Полацка і праведзеная 
сумесна з Полацкім гарадскім выканаўчым камітэтам, Полацкім дзяржаўным універсітэтам 
і Нацыянальным полацкім гісторыка-культурным музеем-запаведнікам (Полацк, 22–23 мая 
2012 г.); арганізаваная сумесна з Пасольствам Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі, Нацы
янальна-культурнай аўтаноміяй «Беларусы Масквы» і гістарычным факультэтам Маскоўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава Расійска-беларуская навукова-практычная кан
ферэнцыя «Россия – Беларусь – Союзное государство: гуманитарное измерение», прысвечаная 
20-годдзю ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Фе
дэрацыяй (Масква, 27 чэрвеня 2012 г.); Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Оте-
чественная война 1812 года в судьбах народов России и Беларуси (к 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 г.)», праведзеная сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва  
ў Рэспубліцы Беларусь, Музеем гісторыі Магілёва і Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам імя 
А. А. Куляшова (Мінск – Магілёў, 25 – 27 ліпеня 2012 г.); арганізаваны сумесна з Рэспуб ліканскім 
грамадскім аб’яднаннем «Белая Русь» навукова-практычны семінар «Гісторыя беларускай 
дзяржаўнасці» (Мінск, 26 сакавіка 2013 г.); праведзеная разам з Беларускай праваслаўнай царквой 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Хрышчэнне Русі ў лёсах Беларусі, Расіі і Украіны: выбар 
цывілізацыйнага шляху», прысвечаная 1025-годдзю Хрышчэння Русі (Мінск, 6–7 чэрвеня 2013 г.).

Сустрэчы вучоных-гісторыкаў з грамадскасцю краіны, правядзенне навуковых канферэн
цый, прысвечаных даследаванню мінулага асобных населеных пунктаў і рэгіёнаў Беларусі, рас
пачатыя па ініцыятыве Інстытута гісторыі НАН Беларусі, сталі добрай і карыснай традыцыяй. 
На гэтых навуковых мерапрыемствах ўзняты велізарны пласт раней невядомых дакументаў  
і матэрыялаў, папулярызуецца мінулае і сённяшняе жыццё беларусаў. Такая форма навукова-
асветнай работы атрымала шырокі грамадскі рэзананс і высокую ацэнку навуковай супольнасці. 
Правядзенне падобных мерапрыемстваў з’яўляецца непасрэднай, практычнай ідэалагічнай рабо
тай, якая накіравана на кансалідацыю беларускай нацыі, забеспячэнне гарманізацыі грамадскіх 
адносін, фарміраванне патрыятызму, грамадзянскай актыўнасці і адказнасці, захаванне куль-
турна-гістарычнай пераемнасці і нацыянальнай свядомасці. Гэта неабходна для ўмацавання 
духоўна-маральных і ідэалагічных асноў беларускага грамадства.

Увогуле вучоныя інстытута актыўна ўдзельнічаюць у прапагандзе навуковых дасягненняў 
у галіне археалогіі, гісторыі і антрапалогіі, распаўсюджванні навуковых ведаў. Пры гэтым вы-
карыстоўваюцца ўсе магчымыя сродкі масавай інфармацыі – лекцыі, канферэнцыі, друк, тэлеба
чанне і радыё.

Нельга не адзначыць актыўную даследчыцкую і папулярызатарскую працу такіх вучо
ных інс тытута, як Р. А. Аляхновіч, Я. П. Бязлепкін, І. Ю. Варанкова, А. В. Вайцяховіч, Г. Я. Га-
ленчан ка, М. У. Глеб, В. Ф. Голубеў, А. І. Груша, С. Д. Дзярновіч, А. Б. Доўнар, А. А. Жлут ка,  
М. Г. Жылінскі, А. А. Каваленя, А. Г. Калечыц, М. П. Касцюк, П. М. Кенька, М. В. Клі маў, М. К. Ко-
шалеў, В. І. Кошман, К. А. Крывічаніна, В. Л. Лакіза, А. М. Літвін, П. Ф. Лысенка, В. М. Ляў-
ко, В. Г. Мазец, В. У. Марфіна, А. У. Мацук, А. М. Мядзведзеў, А. А. Мяцельскі, М. Б. Нес цяровіч,  
М. М. Памазанаў, К. С. Разуванава, А. П. Салаўянаў, І. І. Салівон, А. А. Скеп’ян, М. М. Смалья ні- 
наў, М. У. Смяховіч, Л. П. Собалева, М. У. Токараў, С. А. Траццяк, Л. І. Тэгака, А. У. Унучак,  
А. М. Філатава, А. Э. Фірыновіч, З. А. Харытановіч, М. М. Чарняўскі, А. І. Шаланда, Г. В. Шты-
хаў, В. В. Яноўская.
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Але калектыў інстытута не спыняецца на дасягнутым, даследаванні па антрапалогіі, археа-
логіі, айчыннай і сусветнай гісторыі будуць рухацца ў зададзеным кірунку, які адпавядае нацыя-
нальным і дзяржаўным інтарэсам Рэспублікі Беларусь.

Для паспяховай рэалізацыі ўскладзеных на Інстытут гісторыі НАН Беларусі задач па вы-
вучэнні і ахове археалагічнай спадчыны краіны, з мэтай мнімізацыі выдаткаў пры праек та ванні  
і будаўніцтве народнагаспадарчых аб’ектаў, зберажэння культурнай спадчыны беларускага наро
да, арганізацыі эфектыўнай аховы помнікаў археалогіі актуальным і запатрабаваным з’яўляецца 
стварэнне «Археалагічнай карты Беларусі» на падставе суцэльнага абследавання ўсёй тэрыторыі 
краіны і нанясення на карты ўсіх вядомых помнікаў археалогіі, іх зон аховы.

Безумоўна, самай сур’ёзнай увагі патрабуюць праблемы крыніцазнаўства. Вельмі актуаль
ным з’яўляецца стварэнне трывалых асноў для маштабнай навукова-даследчай і арганізацыйнай 
ра боты па планамерным і сістэматычным выданні гістарычных дакументаў. У гэтай сувязі пра пра-
цоўваюцца варыянты рэалізацыі праграмы выдання крыніц па айчыннай гісторыі з адпаведным 
фінансаваннем, магчыма, праз Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь.

У лік крыніц для першачарговай публікацыі павінны ўвайсці старажытныя дакументы, што 
праліваюць святло на гісторыю Беларусі XIII – пачатку XVI ст., а таксама шматлікія земскія, 
грод скія і магістрацкія кнігі з беларускіх зямель XVI–XVIII стст., якія захоўваюць у сабе ве-
лі зарны матэрыял па сацыяльнай, эканамічнай, палітычнай гісторыі нашай айчыны, дзейнасці 
цэнтральных і мясцовых органаў улады і кіравання, гістарычнай геаграфіі, генеалогіі баярскіх, 
мяшчанскіх і нават сялянскіх родаў. Неабходна прадоўжыць працу па выданні кніг Метрыкі 
Вялікага Княства Літоўскага, звесткі якіх маюць неацэннае значэнне для гісторыі Беларусі. На рэ-
гулярную і сістэматычную аснову павінна быць пастаўлена справа па выданні крыніц па новай 
і найноўшай гісторыі Беларусі.

Будзе працягвацца праца па падрыхтоўцы і выданні 3-га і 4-га тамоў «Вялікага гістарычнага 
атласа Беларусі».

Разам з калегамі з ВНУ плануецца падрыхтоўка шматтомнай гісторыі Беларусі, дзе на асно-
ве новых канцэптуальных і метадалагічных распрацовак гістарычнай навукі, а таксама на цыя-
нальна-дзяржаўнай ідэалогіі Рэспублікі Беларусь будуць абагульнены найважнейшыя працэсы 
і падзеі айчыннай гісторыі, сучасныя дасягненні нашай краіны. Гэта шматтомная праца будзе 
своеасаблівай нарматыўнай базай пры падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для 
навучальных устаноў, навуковым «компасам» пры далейшай распрацоўцы недаследаваных або 
малавывучаных праблем гісторыі Беларусі.

Увогуле плануюцца падрыхтоўка і выданне комплексу фундаментальных аб’ектыўных на
вуковых прац па нацыянальнай гісторыі, якія сфарміруюць навуковую базу для ўдасканалення  
і абнаўлення праграм, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для вышэйшых, сярэдніх і сярэдне-
спецыяльных навучальных устаноў, будуць накіраваны на развіццё ў падрастаючага пакалення  
і грамадства ў цэлым разумення багацця беларускай гісторыі і культуры, пачуццяў патрыятыз
му і гонару за свой народ і краіну.

Творчы калектыў Інстытута гісторыі НАН Беларусі сёння ўпэўнена глядзіць у будучыню. 
Умацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база інстытута, яго кадравы склад папаўняецца маладымі 
таленавітымі навукоўцамі, адкрываюцца новыя далягляды ў ажыццяўленні цэлага шэрага буй
ных навуковых праектаў, для выканання якіх існуюць рэальныя магчымасці.

V. V. DANILOVICH

INSTITUTE OF THE HISTORY IN FRAMES OF THE NATIONAL HISTORICAL SCIENCE SYSTEM

Summary
This article describes activities of state scientific institution «The Institute of History of the National Academy of Scien-

ces of Belarus» at the present stage. 
Primary results in the field of history, archeology and anthropology, found by scientists of the Institute during the realiza

tion of government research program and individual research projects, have been analyzed. 
The most significant collective works developed by staff members of the Institute are presented in the article. 
The article covers information about basic promising directions for further scientific research and development within 

the framework of the Institute of History.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 008(091)«1991/2010»

Д. А. КРЫВАШЭЙ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАЛІТЫКА  
Ў ГАЛІНЕ АХОВЫ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ Ў 1991–2010 гг.

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 13.11.2012)

Ахова гісторыка-культурнай спадчыны з’яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзяр-
жаў най культурнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

Пытанні аховы, рэстаўрацыі, выкарыстання гісторыка-культурнай спадчыны разглядаліся  
ў работах Л. Несцярчука [20], І. Чарняўскага [24], А. Лакоткі [15], І. Мартыненкі [16]. Аднак  
не існуе абагульняючых прац па гісторыі выпрацоўкі дзяржаўнай палітыкі ў сферы аховы гіс то-
рыка-культурнай спадчыны ў перыяд незалежнага існавання Рэспублікі Беларусь. Гэтаму пы-
танню прысвечаны дадзены артыкул.

Раздзел ІІІ «Гісторыка-культурная спадчына Рэспублікі Беларусь» Закона «Аб культуры 
ў Рэспубліцы Беларусь», прынятага 4 чэрвеня 1991 г., № 832-XІІ, вызначыў, што да гісторыка-
культурнай спадчыны належаць матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці, якія маюць нязменнае 
гістарычнае значэнне для народаў Беларусі незалежна ад аўтарскіх, маёмасных правоў на іх, 
часу стварэння і месцазнаходжання, у тым ліку і за межамі Рэспублікі Беларусь (арт. 12). За кон 
таксама вызначыў асаблівасці вывазу культурных каштоўнасцей з тэрыторыі Рэспублікі Бе ла-
русь (арт. 13) і палітыку вяртання на тэрыторыю дзяржавы культурных каштоўнасцей, незаконна 
вывезеных за яе межы (арт. 14).

13 лістапада 1992 г. быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ахове гісторыка-куль тур-
най спадчыны» № 1940-XII, накіраваны на рэгуляванне адносін з мэтай захавання, на леж на-
га ўтрымання, адпаведнага рацыянальнага выкарыстання і памнажэння гісторыка-культур най 
спадчыны. Да яго прыняцця дзейнічалі палажэнні Закона Беларускай ССР «Аб ахове і вы ка-
рыстанні помнікаў гісторыі і культуры» (1978 г.). У новым законе былі размежаваны па няц-
ці гісторыка-культурнай спадчыны і гісторыка-культурных каштоўнасцей, прыведзена кла сі-
фі ка цыя матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, дакладна акрэслена сістэма ўліку і аховы 
гіс то ры ка-культурных каштоўнасцей, кампетэнцыя спецыялізаванага органа аховы і сам 
парадак на дан ня статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці матэрыяльным аб’ектам і не-
ма тэ рыяльным праявам чалавечай творчасці, магчымыя спосабы іх знаходжання, а таксама 
крытэрыі адбору. 

Выпрацоўку і ўдасканаленне навукова-метадычнай палітыкі ў галіне ўліку, аховы, збера жэн-
ня, аднаўлення, выкарыстання, размнажэння і вяртання гісторыка-культурнай спадчыны ажыц-
цяўляла Навукова-метадычная рада па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны.

Матэрыяльныя аб’екты і нематэрыяльныя праяўленні чалавечай творчасці, якім у адпа вед-
насці з гэтым Законам быў нададзены статус каштоўнасцей, павінны былі ўносіцца ў Дзяржаўны 
спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей (арт. 21). Дзеля захавання і сістэматызацыі ўліковых 
дакументаў і звестак аб адметных выніках і сведчаннях гістарычнага развіцця народа краіны, 
страчаных матэрыяльных аб’ектах і нематэрыяльных праявах чалавечай творчасці, якія б маг лі 
атрымаць статус гісторыка-матэрыяльных каштоўнасцей, быў створаны Банк звестак аб гіс то-
рыка-культурнай спадчыне (арт. 25).
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Фінансаванне аховы і зберажэння гісторыка-культурнай спадчыны ажыццяўлялася за кошт 
дзяржаўных выдаткаў, сродкаў уласнікаў ці карыстальнікаў каштоўнасцей, а таксама сродкаў, 
што спаганяліся з парушальнікаў рэжыму ўтрымання каштоўнасцей і патрабаванняў закону,  
і іншых сродкаў, якія паступалі на законных падставах (арт. 86).

Закон прадугледжваў стварэнне пры Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь мэтавага 
Фонду аховы, захавання і аднаўлення гісторыка-культурнай спадчыны народа Беларусі (арт. 88). 
Сродкі фонду павінны былі складацца з добраахвотных ахвяраванняў; адлічэнняў ад прыбыткаў, 
атрыманых пры выкарыстанні гісторыка-культурных каштоўнасцей у камерцыйных мэтах  
і ў вы ніку дзейнасці, якая непасрэдна ўздзейнічала на каштоўнасці; ад кампенсацый і штрафаў 
за супрацьпраўную дзейнасць у галіне аховы каштоўнасцей.

Асобныя пытанні захавання і выкарыстання гісторыка-культурных каштоўнасцей у 1990-х гг. 
былі замацаваны ў шэрагу іншых заканадаўчых актаў – Законе «Аб нацыянальным архіўным 
фондзе і архівах у Рэспубліцы Беларусь», «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Бела
русь», «Аб нацыянальных меншасцях у Рэспубліцы Беларусь», «Аб асновах архітэктурнай і го-
радабудаўнічай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь», «Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні  
ў Рэспубліцы Беларусь», Кодэксе «Аб зямлі».

На працягу разглядаемага перыяду адбываліся змены ў структуры органаў дзяржаўнага кі-
равання галіной. У адпаведнасці з Законам «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны» дзяр-
жаўная палітыка ў гэтым напрамку ажыццяўлялася Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь 
і Саветам Міністраў праз спецыялізаваны дзяржаўны орган аховы гісторыка-культурнай спад
чыны – Дзяржаўную інспекцыю. Акрамя таго, у пачатку 1990-х гг. пытаннямі аховы, рэстаўрацыі 
і захавання помнікаў гісторыі і культуры займаліся Галоўнае ўпраўленне па рэстаўрацыі і кан-
сер вацыі помнікаў гісторыі і культуры пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь (створанае  
ў 1991 г.) і Міністэрства культуры [19, арк. 136].

У верасні 1994 г. была праведзена рэарганізацыя Галоўнага упраўлення па рэстаўрацыі і кан-
сервацыі помнікаў гісторыі і культуры пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь у Камітэт па 
рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў у структуры Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Бе
ларусь. У 1998 г. замест Дзяржаўнай інспекцыі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны быў 
створаны Камітэт па ахове гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры.

У чэрвені 2001 г. адбылася рэарганізацыя Камiтэта па рэстаўрацыi i кансервацыi помнiкаў 
пры Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi Беларусь шляхам зліцця з Камiтэтам па ахове гiсторыка-
культурнай спадчыны. З лістапада таго ж года згаданы камітэт быў пераўтвораны ў Дэпарта
мент па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі, з красавіка 2004 г. – Упраўленне 
па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі без права юрыдычнай асобы.

У пачатку 1990-х гг. адбывалася стварэнне новых і рэарганізацыя дзеючых арэндных 
прад прыем стваў, якія займаліся рэстаўрацыяй і кансервацыяй помнікаў гісторыі і культуры, 
у дзяржаўныя. У 1992–1993 гг. было рэарганізавана з арэнднага ў дзяржаўнае прадпрыем
ства «Магілёўрэстаўрацыя», створаны дзяржпрадпрыемствы «Полацкрэстаўрацыя», а таксама 
«Праект рэс таў рацыя» ў г. Мінску. У 2009 г. «Праектрэстаўрацыя» стала акцыянерным тавары
ствам (за гад Мінскага гарадскога тэрытарыяльнага фонду дзяржаўнай маёмасці ад 31 снежня 
2008 г. № 196).

Для прыцягнення ў сферу рэстаўрацыі пазабюджэтных асігнаванняў у 1991 г. Галоў рэс таў-
рацыя выступіла з ініцыятывай стварэння на аснове гістарычнай забудовы г. Мінска акцыянер
нага таварыства «Стары Менск» і ў 1992 г. акцыянернага таварыства «Старое Бярэсце» (г. Брэст) 
[17, арк. 167].

Дзяржавай у пачатку 1990-х гг. былі вызначаны падатковыя льготы пры здзяйсненні рэстаў-
ра цый ных работ, вывучэнні гісторыка-культурных каштоўнасцей. Пунктам 22 артыкула 5 За-
кона «Аб падатках на дабаўленую вартасць» ад 19 снежня 1991 г. № 1319-XII падатак на да-
баў леную вартасць не збіраўся за правядзенне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на помніках 
гісторыі і культуры. Законам «Аб падатках на даходы і прыбытак прадпрыемстваў, аб’яднанняў, 
арганізацый» ад 22 снежня 1992 г. № 2060-ХІІ было вызначана, што сума падаткаў на прыбы
так прадпрыемстваў, якія не з’яўляліся ўласнікамі каштоўнасцей, унесеных у Дзяржаўны спіс 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



54

гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, памяншалася на суму сродкаў, фак
тычна накіраваных на мэты вывучэння гісторыка-культурнай спадчыны, выяўлення, захавання, 
аднаўлення і вяртання ў Рэспубліку Беларусь з-за яе межаў гэтых каштоўнасцей, але не болей 
за 3 % ад сумы падатку (артыкул 9–4). Артыкулам 9–5 было вызначана, што сума падатку на 
прыбытак прадпрыемстваў, якія з’яўляліся ўласнікамі каштоўнасцей, унесеных у Дзяржаўны 
спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, памяншалася на суму сродкаў, 
фактычна выкарыстаную імі на правядзенне навукова-даследчых і рэстаўрацыйна-аднаўленчых 
работ, якія датычыліся гэтых каштоўнасцей. У адпаведнасці з артыкулам 17 Закона «Аб плаця
жах за зямлю» ад 18 снежня 1991 г. № 1314-XII не бралася плата за зямлю, занятую помнікамі 
прыроды, гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі. 

У 1994 г. была распрацавана Дзяржаўная праграма рэстаўрацыі, якая з-за адсутнасці фінан-
савання не выконвалася [17, арк. 169].

Ва ўмовах недахопу бюджэтных сродкаў Міністэрства культуры ў 1996 г. распрацавала Пры
кладнае часовае палажэнне аб мэтавым фінансаванні прыярытэтных напрамкаў дзяржаўнай 
культурнай палітыкі. У яго быў закладзены прынцып аб накіраванні на фінансаванне аб’ектаў  
і праектаў, вызначаных «Палажэннем», не больш за 30 % ад затрат на культуру з бюджэту краіны. 
Выдзяленне сродкаў на фінансаванне «прыярытэтных напрамкаў» павінна было ажыццяўляцца 
ў першую чаргу і поўнасцю, нават калі гэта будзе прыносіць шкоду іншым расходам. На па-
сяджэнні калегіі Міністэрства культуры 28 лістапада 1996 г. быў зацверджаны пералік прыяры
тэтных напрамкаў дзяржаўнай культурнай палітыкі Беларусі на 1997–2000 гг. Асобным спісам 
ішлі 13 помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны, рэстаўрацыі і рэканструкцыі якіх аддаваўся 
фінансавы прыярытэт у вызначаны перыяд [5].

У краіне працавала служба нагляду за аховай гісторыка-культурнай спадчыны. Інспектары 
па ахове гісторыка-культурнай спадчыны ўваходзілі ў сістэму органаў культуры ўсіх аб лвы-
канкамаў, а таксама ў аддзелы культуры шэрагу гарвыканкамаў. Работнікі гэтай катэгорыі ме-
лі двайную падпарадкаванасць (мясцоваму выканкаму і Міністэрству культуры). У 2010 г.  
у абласцях у гэтай сферы працавалі 134 чалавекі. Але з іх толькі 49 з’яўляліся вызваленымі,  
г. зн. займаліся аховай помнікаў прафесійна і адказна. Усе астатнія – сумяшчальнікі: альбо біб-
лія тэкар, альбо музейны ці клубны работнік. Калі ўлічыць іх кваліфікацыю, дасведчанасць і за
лежнасць ад рэгіянальнага кіраўніцтва, то гаварыць аб эфектыўнасці не даводзілася [22].

Доўгі час у Рэспубліцы Беларусь мелі юрыдычную сілу некалькі дакументаў, якія рэгламен-
тавалі ўлік каштоўнасцей: Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Бе-
ларусь, Спіс помнікаў гісторыі і культуры рэспубліканскага значэння БССР, спісы помнікаў 
мяс цовага значэння абласцей, а таксама г. Мінска. Самым вялікім быў Збор помнікаў гісторыі  
і культуры Беларусі, які ўключаў 14 322 нерухомыя аб’екты. Патрабаванні Закона «Аб ахове гіс-
торыка-культурнай спадчыны» распаўсюджваліся на 15769 гісторыка-культурных каштоў насцей 
Рэспублікі Беларусь [18, арк. 49].

За восем гадоў з даты ўвядзення ў дзеянне артыкула 21 Закона, які прадугледжваў стварэн
не Дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, у яго было 
ўключана толькі каля 500 помнікаў даўніны з амаль 17 тысяч, прынятых пад ахову дзяржавы 
ў 1970 – пачатку 1990-х гг. Гэта складала ўсяго каля 2,6 % ад агульнай колькасці ахоўваемых 
аб’ектаў. Астатнія 97,4 % помнікаў гісторыі і культуры, якім паводле артыкула 45 Закона нале
жала надаць катэгорыю каштоўнасці, былі фактычна выведзены за рамкі дзеяння заканадаўчага 
акта. Такім чынам, на думку спецыялістаў, была створана сітуацыя, калі ў дачыненні да 
арганізацыі работ на пераважнай большасці аб’ектаў культурнай спадчыны маглі прымацца ад
вольныя рашэнні без увагі на патрабаванні дзеючага заканадаўства [7, арк. 20–21].

Без нарматыўнага ўрэгулявання ў пачатку 2000-х гг. заставаўся шэраг палажэнняў, якія 
былі выразна акрэслены ў асобных артыкулах Закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчы
ны. Напрыклад, неўрэгуляванасць дзеянняў па разборцы аварыйных канструкцый гістарычных 
будынкаў прыводзіла да таго, што пад гэтым выглядам здзяйсняўся поўны знос помнікаў (што 
было катэгарычна забаронена артыкулам 28 Закона) з наступным узвядзеннем новабудоўляў  
на месцы страчаных аб’ектаў культурнай спадчыны. Не выконвалася норма Закона аб рас пра-
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цоў цы праектаў зон аховы гісторыка-культурных каштоўнасцей у індывідуальным парадку для 
кожнай матэрыяльнай нерухомай каштоўнасці (артыкулы 29, 30).

На той час так і не была зацверджана ва ўстаноўленым парадку форма ахоўных дошак, якія 
павінны былі ўсталёўвацца на падставе артыкула 31. Не быў вызначаны парадак выдачы сер ты-
фікатаў спецыялістам на права правядзення работ на каштоўнасцях (артыкулы 52, 53). Адсут-
нічаў Фонд аховы, зберажэння і аднаўлення гісторыка-культурнай спадчыны народа Беларусі 
(артыкул 88) [7, арк. 21].

Прынцыпова новы этап у справе аховы і адраджэння гісторыка-культурнай спадчыны га-
радоў Беларусі пачаўся з прыняццем пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь «Аб пер  ша-
чарговых мерах па захаванні і адраджэнні гістарычных цэнтраў гарадоў Беларусі» ад 23 ліпеня 
2002 г. № 1085, якая зацвердзіла Праграму першапачатковых мер па захаванні і адраджэнні 
гістарычнай забудовы гарадоў Беларусі. У мэтах яе выканання пачаліся пашпартызацыя гіс то-
рыка-культурных каштоўнасцей, распрацоўка гісторыка-архітэктурных і інжынерных абрун та-
ванняў рэгенерацыі гарадоў Гомеля, Нясвіжа, Браслава, Пастаў, Турава, гістарычнага квартала 
«Верхні горад» у г. Мінску і інш. 

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 6 мая 2002 г. № 579 было зацверджана 
Палажэнне аб парадку вызначэння чарговасці ў фінансаванні работ па зберажэнню і аднаўленню 
матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей і ўдзелу ў ім дзяржавы. У кастрычніку та-
го ж года быў зацверджаны Пералік прыярытэтных аб’ектаў рэстаўрацыі гісторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублікі Беларусь і доўгатэрміновая Праграма распрацоўкі і ажыццяўлення праек-
таў рэгенерацыі гарадской забудовы, якая мае важнае гісторыка-культурнае значэнне (Пастано
ва Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 8 кастрычніка 2002 г. № 1395).

З улікам палажэнняў гэтых дакументаў былі праведзены ўнікальныя работы па рэстаўрацыі 
фрэскавага жывапісу Спаса-Праабражэнскай царквы ў г. Полацку, у Свята-Петрапаўлаўскім са
боры ў г. Мінску, ажыццяўлялася рэстаўрацыя сядзібнага комплексу ў в. Чырвоны Бераг Жло-
бінскага раёна, палаца Пацёмкіна ў г. Крычаве і капліцы ў в. Лясная Слаўгарадскага раёна, бы
лых саляных складоў у г. Віцебску, замка ў г. Лідзе, палаца-паркавага ансамбля ў г. Нясвіжы, зам
кавага комплексу ў г. п. Мір, Тэатра оперы і балета ў г. Мінску і іншых прыярытэтных аб’ектаў 
спадчыны [12, c. 17–18].

9 студзеня 2006 г. была прынята новая рэдакцыя Закона «Аб ахове гісторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублікі Беларусь». Да гэтага ў 1995, 1998, 2001 і 2002 гг. у яго ўносіліся змены 
і дапаўненні. Прыняцце новага закона было абумоўлена істотнымі зменамі сацыяльна-эка на-
мічных і палітычных умоў жыцця беларускага грамадства, правядзеннем сур’ёзных рэформаў 
сістэмы нацыянальнага заканадаўства. На працягу 2006–2007 гг. быў перагледжаны пералік 
аб’ектаў, якім быў нададзены статус гісторыка-культурных каштоўнасцей [3; 6].

Колькасць аб’ектаў нерухомай спадчыны, унесеных у Дзяржаўны спіс гісторыка-куль-
тур ных каштоўнасцей, з года ў год павялічвалася. Толькі за перыяд з 2007 па 2010 г. спіс па-
поўніўся 665 па зіцыямі, ці амаль на 13% [10, с. 12, 14].

Калегія Міністэрства культуры ў 2007 г. адзначала вельмі эфектыўны вопыт Брэцкай воб-
ласці, дзе на працягу шэрагу гадоў дзейнічала адладжаная сістэма аховы спадчыны. Стра тэ-
гічныя напрамкі і арганізацыя практычнага рашэння пытанняў спадчыны на тэрыторыі вобласці 
былі падкантрольныя абласному міжведамаснаму каардынацыйнаму савету па ахове матэ-
рыяльнай і духоўнай спадчыны, які ўзначальваў старшыня аблвыканкама, сакратаром з’яўляўся 
спецыяліст упраўлення культуры [9, арк. 154].

Заслугоўвала ўвагі дзейнасць Пружанскага, Ляхавіцкага, Бярозаўскага і Івацэвіцкага раёнаў 
па прыцягненню школьнікаў і грамадскіх аб’яднанняў да выканання работ у гістарычных парках, 
па добраўпарадкаванню ў Іванаўскім раёне аб’ектаў «Геадэзічнай дугі Струве», па зама цаванню 
шэфаў ад прадпрыемстваў г. Брэста за добраўпарадкаваннем фартыфікацыйных збудаванняў 
Брэсцкай крэпасці. Абагульнены вопыт Брэсцкага аблвыканкама быў рэкамендаваны для выкары
стання ва ўсіх абласцях краіны, але ўкараненне яго адбывалася недастаткова актыўна [9, арк. 155].

Пытанні захавання спадчыны заўсёды знаходзіліся ў полі зроку грамадскасці. У 2001 г. свое-
асаблівай акцыяй пратэсту з’явіліся крытычныя артыкулы і лісты-звароты ў рэдакцыі газет 
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спецыялістаў вядучых арганізацый, звязаных з даследаваннем і аховай гісторыка-культурнай 
спадчыны, занепакоеных планамі будаўніцтва шматузроўневай аўтастаянкі з аб’ектамі гандлё
вага і адміністрацыйнага значэння па вул. Няміга на тэрыторыі Верхняга горада г. Мінска. Знач
ны грамадскі рэзананс мелі публікацыі за ўратаванне мемарыяла Курапаты з нагоды мяркуемага 
будаўніцтва кальцавой аўтадарогі на дадзенай тэрыторыі, аховы Кальварыйскіх могілак, заха
ванне будынка былой сінагогі па вул. Дзямітрава, 3 у г. Мінску, які, нягледзячы на ўсе пратэсты, 
быў разбураны [8, арк. 51].

Выступленні грамадскасці працягваліся і ў наступныя гады. Больш эфектыўнаму іх уздзеян
ню перашкаджала адсутнасць распрацаванага механізма і парадку ўзаемадзеяння з грамадскімі 
арганізацыямі па здзяйсненню сумеснага кантролю за выкананнем заканадаўства па ахове спад
чыны і вядзення сумеснай тлумачальнай працы сярод насельніцтва. Такая норма была праду
гледжана артыкулам 4 Закона «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны» ад 2006 г.

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 кастрычніка 2008 г. № 1570 было 
зацверджана Палажэнне аб парадку ажыццяўлення грамадскімі аб’яднаннямі грамадскага кан
тролю за выкананнем заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб ахове гісторыка-культурнай спад
чыны. Такі кантроль павінен быў здзяйсняцца шляхам удзелу прадстаўнікоў рэспубліканскіх 
грамадскіх аб’яднанняў у складзе грамадскай назіральнай камісіі пры Міністэрстве культуры 
па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Правам здзяйснення грамадскага кантролю валодалі 
толькі члены камісіі.

Стварэнне грамадскай назіральнай камісіі загадам міністра культуры Рэспублікі Беларусь  
ад 8 мая 2009 г. № 105 актывізавала дзейнасць грамадскіх арганізацый у справе аховы спадчыны.  
У адпаведнасці з загадам, месцы ў камісіі атрымалі прадстаўнікі Беларускага саюза архітэктараў, 
Бе ларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, Беларускага ка-
мітэта Міжнароднага Савета па помніках і мясцінах (ІКАМОС), Беларускага фонду культуры, 
БНФ «Адраджэнне», «Гісторыкі», Беларускага саюза мастакоў.

Праца камісіі пастаянна сутыкалася з непаразуменнем з боку выканаўцаў работ. Аб гэтым  
у адным з інтэрв’ю гаварыў тагачасны яе старшыня А. Бутэвіч: «Мы ж даём сігналы, адсочва
ем праблемы. Але кожны раз сутыкаемся з неразуменнем і чуем: а нашто нам захоўваць гэтую 
гнілую крокву, мы новую зробім! Таму ў Лошыцы робіцца новы будынак, таму ў доме па Рэвалю
цыйнай, 24а знішчылі роспісы на сценах, таму ў Міры па старадаўнім парку пракладвалі буль
дозерам дарожкі, каб пакласці непатрэбную там плітку, агаліўшы карані дрэваў і прыкрыўшы іх 
затым камянямі [...]. У нас жа стаўленне да помнікаў архітэктуры вельмі легкадумнае. Людзі не 
разумеюць, што калі будынак з’яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, у яго нельга цвік 
забіць без дазволу спецыялістаў!..» [14].

У 2000-х гг. у Беларусі пашырыўся валанцёрскі рух. Дзякуючы працы валанцёраў такіх 
грамадскіх арганізацый, як «Гісторыка», Беларуская асацыяцыя студэнтаў-архітэктараў, Бела-
рускі камітэт ІКАМОС, дабрачынных фондаў «Крэўскі замак» і «Любчанскі замак» праводзіліся 
работы па захаванню замкаў у Гальшанах, Крэве, Любчы, Усялюбе, царквы ў Сынкавічах і інш. 

У кастрычніку 2007 г. быў зацверджаны парадак ажыццяўлення адлiчэнняў за прадпры маль-
нiцкую дзейнасць, якая робіць непасрэднае ўздзеянне на гiсторыка-культурную каштоўнасць 
або зоны аховы нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, выплаты кампен-
сацый за шкоду, што прычыняецца гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы не
рухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей [4]. Адлічэнні накіроўваліся  
ў фонд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва. Сродкi фонду вы-
ка рыстоўваліся на мерапрыемствы па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны.

У сувязі з абмежаванасцю бюджэтных сродкаў для пашырэння рэстаўрацыйна-аднаўленчых 
мерапрыемстваў неабходны былі новыя крыніцы фінансавання. Міністэрства культуры ў якасці 
адной з іх разглядала дзейнасць па арганізацыі латарэй. Яно было заснавальнікам латарэі 
«Скарбніца», распаўсюджанне якой пачалося яшчэ ў 2003 г. Сумесна з Навагрудскім раён
ным выканаўчым камітэтам Міністэрствам культуры ў 2010 г. было арганізавана правядзенне 
акцыі «Рэстаўрацыя Навагрудскага замка» з уключэннем сродкаў ад рэалізацыі латарэі «Скарб-
ніца» [11, с. 19].
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Адной са складовых частак спадчыны народа Беларусі з’яўляецца спадчына, якая засталася 
на тэрыторыі, пацярпелай ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У сакавіку 1991 г. было прынята 
рашэнне аб стварэнні Дзяржаўнай гісторыка-культурнай экспедыцыі па выратаванню помнікаў 
гісторыі і культуры Беларусі ў раёнах, якія пацярпелі ад аварыі на ЧАЭС [21]. Вынікам дзейнасці 
экспедыцыі стала стварэнне фонду твораў традыцыйнай народнай культуры і мастацтва 
паўднёва-ўсходняга рэгіёна Беларусі, які налічваў звыш трох тысяч экспанатаў. Пасля правядзен
ня сіламі супрацоўнікаў экспедыцыі дэзактывацыі і рэстаўрацыі яны былі размешчаны ў Музеі 
старажытнабеларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі [16, с. 112]. У пачатку 
2001 г. экспедыцыя спыніла сваю дзейнасць у сувязі са спыненнем фінансавання [1].

Значнай праблемай, якую выклікаў распад СССР, з’явілася вяртанне культурных каштоў-
насцей. У 1992 г. была створана Дзяржаўная камісія па рэстытуцыі пры Міністэрстве культу
ры. Але яе дзейнасць працягвалася нядоўга. Фактычна пытаннямі выяўлення, вяртання, сумес-
нага выкарыстання і ўвядзення ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных 
каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі на працягу ўсяго вывучаемага перыяду, зай-
малася грамадская камісія «Вяртанне і захаванне нацыянальных культурных каштоўнасцей», 
якая была створана яшчэ ў 1987 г. пры Беларускім фондзе культуры (камісія «Вяртанне»). 

Адной з прычын такой практыкі стала адсутнасць згоды паміж краінамі-ўдзельніцамі СНД. 
14 лютага 1992 г. паміж імі было заключана Пагадненне аб вяртанні культурных і гістарычных 
каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. Яно было накіравана на пошук і вызначэнне канкрэт
ных катэгорый культурных каштоўнасцей, якія належалі адной дзяржаве, а знаходзіліся ў другой 
дзяржаве Садружнасці, для далейшага вяртання ў краіну паходжання. На жаль, праз некалькі 
дзён пасля падпісання – 19 лютага – Пастановай Вярхоўнага Савета Расійскай Федэрацыі яно 
было прыпынена на тэрыторыі гэтай краіны. А ў 1995 г. – дэнансавана як неадпавядаючае 
заканадаўству Расіі [23, с. 158].

Дэкларатыўнымі заставаліся таксама палажэнні аб рэстытуцыі артыкула 3 Пагаднення 
аб суп рацоўніцтве краін-удзельніц СНД у галіне культуры ад 15 мая 1992 г. У прыватнасці, так  
і не была створана Міждзяржаўная экспертная камісія СНД для разгляду пытанняў і падрыхтоўкі 
рэкамендацый па рэстытуцыі культурна-мастацкіх каштоўнасцей.

Дзейнасць дзяржаўнай міжведамаснай камісіі была адноўлена ў пачатку 2009 г. (на гэты раз 
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь). Яе асноўнымі задачамі з’яўляліся: вызначэнне пры
ярытэтных для Рэспублікі Беларусь напрамкаў, выпрацоўка прапаноў і рэкамендацый у вызна
чанай сферы [2].

У сферы міжнароднага супрацоўніцтва найбольш плённа працавала Беларуска-польская 
кансультатыўная камісія па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны, створаная на пад ставе 
Міжурадавага пагаднення паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб супра цоў-
ніцтве ў галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны (Варшава, 25 сакавіка 1995 г., раты фі-
ка вана Законам Рэспублікі Беларусь ад 26 лютага 1997 г. № 21-З). Мэтай яе існавання было вы
вучэнне праблем, што назбіраліся за працяглы гістарычны перыяд, распрацоўка навукова аб
грунтаваных рэкамендацый урадам абедзвюх краін па вырашэнню пытанняў узаемаадносін 
да сумеснай гісторыка-культурнай спадчыны і гісторыка-культурных каштоўнасцей аднаго  
з бакоў, што знаходзяцца на тэрыторыі другога боку, а таксама выкананне іншых даручэнняў 
абодвух урадаў [13, с. 38].

У 1995 г. у Нясвіжы пачала працаваць Летняя акадэмія, створаная намаганнямі дзеячаў бе ла-
рускай культуры і пры падтрымцы міністэрстваў культуры Беларусі і Польшчы, а таксама між-
народнай арганізацыі па ахове і рэстаўрацыі паркаў, садоў і гістарычных мясцін (IFLA ICOMOS).

Стварэнне сумеснай двухбаковай камісіі па культурна-гістарычнай спадчыне было праду
гледжана падпісаным 29 красавіка 2010 г. міжурадавым пагадненнем аб супрацоўніцтве ў галіне 
аховы гісторыка-культурнай спадчыны з Украінай.

У рамках выканання пагаднення паміж міністэрствамі культуры Рэспублікі Беларусь і Лі-
тоўскай Рэспублікі (Вільнюс, 12 лютага 2009 г.) былі створаны экспертныя групы па культур
най спадчыне. У іх задачы ўваходзілі распрацоўка і разгляд спісаў важнейшых каштоўнасцей 
гістарычнай і культурнай спадчыны, якія знаходзіліся на тэрыторыі іх дзяржаў і былі звязаны  
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з агульнай гісторыяй і культурай, абмеркаванне метадаў інвентарызацыі ўнесеных у гэтыя спісы 
аб’ектаў, вынікаў іх даследавання. 

Дзякуючы плённаму міжнароднаму супрацоўніцтву ў спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА 
былі ўключаны: Белавежская пушча (1992 г.), замкавы комплекс «Мір» (2000 г.), архітэктурна-
культурны комплекс рэзідэнцыі Радзівілаў у Нясвіжы (2005 г.), трансгранічны аб’ект «Геадэ зіч-
ная дуга Струвэ» (2005 г.). У Спіс сусветнай нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА, 
якая знаходзіцца пад пагрозай знішчэння, у 2009 г. быў уключаны абрад «Калядныя цары» в. Се-
межава Капыльскага раёна Мінскай воб ласці

Такім чынам, за два дзесяцігоддзі ў Беларусі была распрацавана дзейсная нарматыўная права-
вая база, накіраваная на ўзмацненне аховы аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны, іх кан-
сер ва цыі і рэстаўрацыі, прыцягненне да адказнасці вінаватых у наўмысным разбурэнні ці 
пашкоджанні. У краіне вялася работа па выяўленні, вывучэнні, класіфікацыі, уліку і па пу ля ры-
зацыі найбольш адметных аб’ектаў матэрыяльнай і нематэрыяльнай творчасці. 

Побач з гэтым актуальнымі былі пытанні прадухілення пашкоджання і знішчэння помнікаў 
матэрыяльнай спадчыны. Існавала супрацьстаянне грамадскасці і выканаўцаў рэстаўрацыйна-
аднаўленчых работ. У 2009 г. была створана сістэма грамадскага кантролю за захаваннем гіс то-
рыка-культурнай спадчыны, што значна актывізавала дзейнасць грамадскіх арганізацый у гэ
тым напрамку. Грамадскія арганізацыі дэманстравалі дасягненні і ў справе аднаўлення помнікаў 
гісторыі і культуры. Дзейнічалі дабрачынныя фонды.

Недахоп бюджэтных сродкаў, адсутнасць спецыялістаў не дазвалялі рэалізоўваць пла
ны па рэс таўрацыі і кансервацыі помнікаў матэрыяльнай культуры. Не быў створаны мэтавы 
Фонд аховы, захавання і аднаўлення гісторыка-культурнай спадчыны народа Беларусі. Частку яго 
функцый узяў на сябе Фонд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і маста цтва. 
Міністэрства культуры ва ўмовах адсутнасці заканадаўчых стымулаў развіцця мецэнацтва і спон
сарства імкнулася прыцягнуць пазабюджэтныя сродкі праз заснаваную ім латарэю «Скарб ніца».
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D. A. KRYVASHEI

STATE POLITICS CONCERNING TO THE BRANCH OF THE HISTORY  
AND CULTURE HERITAGE PROTECTION DURING THE 1991–2010 YEARS

Summary

Formation of the political and legal mechanism to realize the state policy in the field of protection and restoration of mo-
numents of history and culture of Belarus has been investigated. 

Importance of the public control realization in the pointed sphere has been mentioned. 
Author draws attention to achievements and failings of the state politics realization.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 930.1(09)(БЕИ)

А. А. САВІЧ 

ЭПІСТАЛЯРНАЯ СПАДЧЫНА М. С. АРЭХВЫ  
ЯК КРЫНІЦА ПА ГІСТАРЫЯГРАФІІ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна

(Паступіў у рэдакцыю 16.07.2013)

Для больш адэкватнага разумення самых разнастайных аспектаў гісторыі і гістарыяграфіі За
ходняй Беларусі 1921–1939 гг. значнай падставай з’яўляецца асабістая перапіска былога кі руючага 
дзеяча КПЗБ М. С. Арэхвы. З яго асобай звязана вялікая арганізацыйна-навуковая і асабістая 
даследчая работа па вывучэнні гісторыі КПЗБ і рэвалюцыйнага вызваленчага руху Заходняй 
Беларусі. З 1956 па 1984 г. М. С. Арэхва працаваў старшым навуковым супрацоўнікам у Інстытуце 
гісторыі партыі пры ЦК КПБ. Нагадаем, што ў пачатку 1930-х гадоў ён быў супрацоўнікам 
замежнай рэдакцыі КПЗБ, а потым некаторы час узначальваў Камісію па вывучэнні Заход- 
няй Беларусі пры Беларускай акадэміі навук. 

Вядома, што ў другой палове 1950-х гадоў пасля палітычнай рэабілітацыі КПЗБ пад
час працы ХХ з’езда КПСС пачалася інтэнсіфікацыя вывучэння гісторыі Заходняй Беларусі 
1921–1939 гг., нацыянальна-вываленчага руху, а дакладней яго рэвалюцыйнай плыні – КПЗБ  
і КСМЗБ. Гэтае рашэнне было адным з важнейшых эпізодаў распачатай у СССР дэсталінізацыі, 
для ажыццяўлення якой факт роспуску ў 1938 г. камуністычных партый Польшчы, Заходняй 
Беларусі і Заходняй Украіны, якія фактычна дзейнічалі па распрацаваных у Маскве дырэктывах, 
успрымаўся як відавочнае злачынства Сталіна. Гэтыя абставіны адкрывалі шырокія магчымасці 
для вывучэння гісторыі дзейнасці кампартыі, у тым ліку і КПЗБ. Такі паварот з энтузіязмам 
успрынялі ветэраны рэвалюцыйнага руху – былыя члены КПЗБ. Іх аб’ядноўваў своеасаблівы 
карпаратыўны інтарэс, жаданне асабістай палітычнай рэабілітацыі, яны з рознай актыўнасцю 
ўключыліся ў працу па стварэнні гісторыі партыі, якой фактычна не было. Да гэтага трэба да
даць тое надзвычай важнае, што звязана з іх дзейнасцю ў Заходняй Беларусі як супрацоўнікаў па 
лініі НКУС-Камінтэрна: на момант 1950-х гадоў былыя ветэраны прайшлі шматлікія партыйныя 
праверкі, удзельнічалі ў Вялікай Айчыннай вайне, у тым ліку ў якасці кіраўнікоў спецатрадаў 
НКУС на акупаванай тэрыторыі, прайшлі службу на адказных пасадах у Войску Польскім  
і Міністэрстве грамадскай бяспекі Польшчы і фактычна былі ветэранамі дзяржбяспекі СССР.

Менавіта ветэраны першымі гучна сказалі сваё слова ў справе рэабілітацыі КПЗБ і дзеячаў бе
ларускага камуністычнага руху ў Заходняй Беларусі. Шмат для разгортвання рэабілітацыі КПЗБ 
зрабіў былы член цэнтральнага кіраўніцтва КПЗБ М. С. Арэхва. У ліпені 1956 г. па ініцыятыве 
М. С. Арэхвы была склікана нарада былога актыву КПЗБ і камсамолу Заходняй Беларусі. На
рада абмеркавала асноўныя кірункі распрацоўкі гісторыі КПЗБ і КСМЗБ. У верасні таго ж года 
часопіс «Камуніст Беларусі» апублікаваў рэдакцыйны артыкул «Нарада па пытаннях гісторыі 
Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі», у якім падрабязна выкладаліся абмеркаваныя на на
радзе пытанні і прынятыя рэкамендацыі. 

М. С. Арэхва на працягу 1957–1983 гг. ажыццявіў вялікую навукова-даследчую работу, якая, 
паводле створанай ім уласнай бібліяграфіі, склала 80 пунктаў, сярод якіх артыкулы па гісторыі 
Заходняй Беларусі і КПЗБ у зборніках успамінаў, манаграфіях, рэцэнзіі, удзел у складанні збор-
нікаў дакументаў і матэрыялаў, уступныя словы да разнастайных выданняў [22, арк. 5–18]. Акра
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мя М. С. Арэхвы актыўна займаліся асвятленнем у друку пытанняў рэвалюцыйнага руху ў За
ходняй Беларусі С. Р. Анісаў, В. П. Ласковіч, Я. Г. Міско, Ф. Б. Пірышка, іншыя ветэраны, якія  
ў сваіх працах папулярызавалі гісторыю нацыянальна-вызваленчага руху, прапагандавалі ідэі  
і гісторыю КПЗБ, усхвалялі яе дзеячаў [27, с. 47].

Публікацыі М. С. Арэхвы [4; 11; 12; 24; 25] станоўча паўплывалі на разгортванне навуковай 
працы не толькі па праблемах КПЗБ, але і па іншых пытаннях заходнебеларускай тэматыкі. Ад
нак ухваленыя ў вышэйшых навуковых і партыйных інстанцыях яны ў першую чаргу мелі важ
нае метадалагічнае значэнне таму, што акрэслівалі падыходы да ацэнкі і адлюстравання тых ці 
іншых падзей нацыянальна-вызваленчага руху, вызначалі станоўчыя моманты, заслугі, поспехі, 
ці, наадварот, недахопы і памылкі ў дзейнасці КПЗБ. Маючы перад сабой такую своеасаблівую 
праграму-схему, гісторыкам заставалася напоўніць яе фактамі, падзеямі, высновамі, якія па він-
ны былі пацвердзіць загадзя прапанаваныя пазіцыі. Ва ўсялякім выпадку, названыя канцэпту
альныя падыходы замацаваліся і панавалі ў гістарыяграфіі да пачатку 1990-х гадоў, вызначаючы 
змест навуковых даследаванняў.

Палітычная рэабілітацыя КПЗБ стымулявала напісанне і публікацыю мемуараў яе ветэранаў, 
актыўных удзельнікаў рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі [1–3; 6–10; 13–14; 23; 28–31]. 

Трэба адзначыць, што прыведзеныя публікацыі былі накіраваны не на ўсталяванне аб’ек-
тыўнай інфармацыі, а на сцвярджэнне патрэбных тагачаснай савецкай ідэалогіі гістарыч ных 
уяўленняў. Такая сітуацыя можа тлумачыцца відавочным і эфектыўным кантролем з боку 
кам пе тэнтных партыйна-дзяржаўных органаў за працэсам напісання і публікацыі мемуараў  
і даследаванняў. Адпаведны кантроль быў і з боку былых адказных работнікаў КПЗБ, удзель-
нікаў рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі. Яны адыгрывалі значную цэнзурную ролю  
ў фарміраванні гістарыяграфічнай традыцыі адлюстравання названых пытанняў. Сам М. С. Арэх-
ва выступаў у ролі пасрэдніка-фільтра паміж аўтарамі мемуараў – былымі ўдзельнікамі рэва
люцыйнага руху, якія даверліва ставіліся да яго, і выдавецтвамі, куды паступалі ўспаміны пас
ля адпаведнага рэцэнзавання і зацвярджэння. Здаралася, што пасля знаёмства з пададзенымі 
рукапісамі М. С. Арэхва вымушаны быў прыпыняць іх далейшы рух да выдавецтва, бо выяў ля-
лася відавочнае імкненне аўтараў гаварыць пра забароненыя тэмы, у прыватнасці, пра рэпрэсіі  
ў дачыненні да іх як падазроных членаў забароненай КПЗБ, якія прайшлі праз суды і незаслу
жана адбылі пакаранне. Пры гэтым, як у выпадку з успамінамі Г. М. Мухі-Мухноўскага, які 
перадаў для знаёмства М. С. Арэхву свой тэкст, відавочна выяўлялася «нежаданне савецкай ула
ды праліваць святло на “нязручныя” факты ў зусім яшчэ нядаўняй гісторыі» [26, с. 102].

Аналагічнага характару праблемы ўзнімаліся і ў лістах, якія прыходзілі да М. С. Арэхвы. 
У прыватнасці, І. М. Дрозд расказаў пра трагедыю І. Дварчаніна, з якім асабіста пазнаёміўся 
ў Мінскай турме. Былы беларускі пасол, якога прывезлі «з паўночных лагераў па нейкай спра
ве» паведаміў «жудасную гісторыю, як рыхтавалі іх да самапаклёпніцтва, пераконвалі, што гэ-
та патрэбна і карысна партыі, што партыя павінна належным чынам ацаніць іх учынак. Яны 
перасварыліся паміж сабой... Адмовіліся размаўляць са следчым па гэтым пытанні. Прыйшоў 
прадстаўнік ЦК і аб’явіў, што гэта воля партыі» [19, арк. 34 адв.].

Былыя рэвалюцыянеры-партыйцы выступалі ў адкрытым друку і з рэцэнзіямі на навуко
выя працы па пытаннях гісторыі КПЗБ, выказваючы пры гэтым свае далёка не лагодныя заўвагі 
аўтарам, якія, на думку ветэранаў, прыходзілі да няправільных вывадаў. Напрыклад, высновы  
Т. А. Глінскай выклікалі рашучую крытыку з боку ветэранаў КПЗБ у выглядзе рэцэнзіі (М. С. Арэх-
ва ў сваёй бібліяграфіі назваў рэцэнзію «рэплікай» [23, арк. 7]) у галоўным партыйным часопісе 
БССР: «Канкрэтны паказ дзейнасці КПЗБ у прафсаюзах, яе кіруючай ролі ў забастоўках падме
нены ў кнізе агульнымі разважаннямі пра стан прафсаюзнага руху». Па іх меркаванні, рукапісы 
работ па гісторыі КПЗБ, як і па іншых праблемах рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага 
руху, мэтазгодна было б абмяркоўваць у адпаведных «навукова-даследчых установах» з удзелам 
былых актыўных дзеячаў КПЗБ. Толькі пры гэтай умове, сцвярджалі ветэраны, можна будзе паз
бегнуць у будучых працах памылак і недахопаў [24, с. 74–75].

Відавочнаму рэдагаванню падвяргаліся і ўспаміны ўдзельнікаў рэвалюцыйнага руху. Так, 
на прыклад, у прадмове да зборніка ўспамінаў «Люди нарочанского края» А. І. Залескі ад імя 
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рэдактараў і складальнікаў зборніка выказаў «глыбокую падзяку былым кіруючым работнікам 
КПЗБ М. С. Арэхву і Д. І. Разенштэйну за каштоўныя заўвагі, якія яны выказалі па ўспамінах 
першай часткі гэтай кнігі ў працэсе яе падрыхтоўкі да друку» [5, с. 8]. Таму нядзіўна, што ў на
званым зборніку адсутнічае непажаданая для куратараў выдання інфармацыя, напрыклад, пра 
трагедыю КПЗБ 1938 г., рэпрэсіі ў адносінах да былых удзельнікаў рэвалюцыйнага руху ў За
ходняй Беларусі: асвятленне пытанняў гісторыі КПЗБ павінна было адбывацца толькі ў адпавед
ным, загадзя вызначаным рэчышчы. 

Эпісталярная спадчына М. С. Арэхвы з’яўляецца значнай часткай актыўнай перапіскі на пра
цягу 1940–1980-х гадоў паміж ветэранамі КПЗБ, якія займаліся навукова-публіцыстычнай дзей
насцю па вывучэнні гісторыі партыі. Зместам перапіскі, акрамя высвятлення аклічнасцей лёсу 
розных асоб, сталі ідэйна-палітычныя і крыніцазнаўчыя пытанні гісторыі Заходняй Беларусі. 
Перапіска М. С. Арэхвы часткова захоўваецца ў яго асабістым фондзе № 976 у Нацыяналь
ным архіве Рэспублікі Беларусь і патрабуе асобнага прадметнага даследавання. Фонд змяшчае 
вялікую колькасць лістоў да М. С. Арэхвы ад яго саратнікаў па КПЗБ, у тым ліку В. З. Харужай, 
А. Бергман і С. Бергмана, В. П. Ласковіча, С. М. Малько, І. В. Мальца, Ф. А. Цыгельніцкай і ін шых, 
родных былых рэвалюцыянераў, беларускіх і польскіх вучоных, літаратараў, грамадскіх дзея чаў. 

Перапіска адлюстроўвае цікавыя і складаныя ўзаемаадносіны паміж аднапартыйцамі, якія 
часам эвалюцыянавалі ад шчырых і прыязных стаўленняў паплечнікаў па барацьбе і аднадумцаў 
у адносінах да гісторыі КПЗБ да насцярожаных, крытычных, непрыхільных дачыненняў, у якіх 
заўважаецца саперніцтва і зайздрасць, падаграваная іншымі былымі аднапартыйцамі. Так, у пры - 
ватнасці, адбылося з М. С. Арэхвам і А. Р. Бергман, перапіска якіх выклікае найбольшую ці-
кавасць з-за іх вялікага ўнёску ў справу вывучэння гісторыі КПЗБ. Першапачаткова, дэманстру
ючы добразычлівае стаўленне да адрасата, А. Р. Бергман абмяркоўвала працы ветэранаў КПЗБ. 
Напрыклад у сваім лісце М. С. Арэхву ад 5 лістапада 1974 г. яна па-сяброўску папракнула яго  
за неналежны падбор аўтараў зборніка («Здзівіў мяне таксама артыкул Цылі Гурвіч, найперш 
усяго сам факт, што яна трапіла ў лік Вашых аўтараў...» [16, арк. 9 адв.]). У лісце ад 16 сакавіка 
1977 г. А. Р. Бергман узняла пытанне аб І. Дварчаніне, адзначыла параўнальна някепскія матэрыя-
лы разам з фактам з’яўлення «кніжыцы, у якой ён (І. Дварчанін. – А. С.) прадстаўлены ў самым 
брыдкім выглядзе (кніжка Мухі-Міхальскага), належна штосьці зрабіць, каб другім не павадна 
было» [16, арк. 19]. Адносіны паміж А. Р. Бергман і М. С. Арэхвам рэзка змяніліся ў сярэдзіне 
1980-х гадоў. Так, у чарнавым варыянце ліста С. М. Мальцу ад 1 верасня 1986 г. М. С. Арэх
ва скардзіцца на «дыскусійны артыкул А. Бергман» аб кнізе яго ўспамінаў: «Чаму ў названым 
арты куле так шмат жоўці і азлобленасці супраць мяне» [15, арк. 14–14 адв.]. 

Знаёмства з перапіскай М. С. Арэхвы пацвярджае, што гістарычная рэабілітацыя КПЗБ 
і ўдзельнікаў рэвалюцыйнага руху мела цяжкасці. Відавочна, і ў партыйна-дзяржаўным кі-
раў ніцтве, і ў навуцы знаходзіліся тыя, каму не падабалася, што былыя «ворагі народу», каго 
калісьці знішчалі маральна і фізічна, выступаюць на старонках партыйнага друку, не толькі 
апраўдваюць сваю «варожую» дзейнасць, але і гераізуюць яе. Былі і тыя, якія раўнадушна  
ці баязліва ігнаравалі новыя павевы ў ідэйна-палітычным і навуковым жыцці, лічылі іх часовымі 
і небяспечнымі. Паказальнай з’яўляецца сітуацыя ў Інстытуце гісторыі. Сярод арганізацыйных 
мерапрыемстваў сектара гісторыі Савецкай Беларусі, зацверджаных 13 сакавіка 1956 г., «па пе-
рапрацоўцы ІІ тома гісторыі БССР у святле рашэнняў ХХ з’езда КПСС» не было асобнай главы, 
прысвечанай гісторыі Заходняй Беларусі 1921–1939 гг., а толькі – «Уз’яднанне беларускага на
рода ў адзінай беларускай савецкай сацыялістычнай дзяржаве», адказным за напісанне якой быў 
прызначаны Ц. С. Гарбуноў [32, арк. 86, 90]. 

Каб актывізаваць працэс даследаванняў КПЗБ і яе папулярызацыі на старонках друку, 
патрабаваліся значныя арганізацыйныя захады. Цікавым у гэтым сэнсе ўласным вопытам па пе-
ра адоленні негатыўнага стаўлення да рэабілітацыі партыі і яе членаў падзялілася А. Р. Бергман.  
У сярэдзіне 1960-х гадоў ёй «давялося ў асноўным самой разгрызаць і памучыцца над разумен
нем многіх пытанняў, звязаных з Грамадой. І толькі ў 1965 годзе ў Маскве атрымала архіўныя 
матэрыялы, па якіх удалося скарэкціраваць свае высновы. Ого! Нямала было перашкод (зразуме
ла, з боку сваіх і пагроз, і чаго толькі хочаш). Але мне дапамагло разабрацца ў самых складаных 
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пытаннях тое, што я ведала добра механізм дзеяння нашага апарату (ва ўсіх яго звёнах)...» 
[16, арк. 10].

Перапіска дэманструе актыўныя ўзаемадачыненні М. С. Арэхвы з пісьменнікамі і пуб лі цы-
стамі, якіх цікавіла заходнебеларуская праблематыка. Сяброўскія даверлівыя адносіны склаліся 
ў яго з вядомым аўтарам С. С. Кэмрадам, які раіўся адносна так і нерэалізаванага праекта ства
рэння вялікага гісторыка-біяграфічнага твора, прысвечанага В. З. Харужай: «Коля! Я хачу на-
пісаць раман аб Веры» [19, арк. 5]. 

Сувязі М. С. Арэхвы ў высокіх партыйных і дзяржаўных інстанцыях былі прычынай зва-
ротаў да яго па шматлікіх пытаннях асабістага характару, у якіх змяшчаліся просьбы дапамаг
чы ў вырашэнні самых разнастайных праблем. Невядома, як адбывалася іх вырашэнне, аднак 
пастаноўка адпаведных пытанняў выклікае цікавасць з навуковага пункту гледжання. Так, 
з ліс та ад 20 чэрвеня 1972 г. С. Бергмана, мужа польска-беларускай даследчыцы А. Р. Берг-
ман, стала вядома пра складаныя акалічнасці асабістага жыцця жонкі Б. А. Тарашкевіча і яе 
ўдзел у арганізацыі заходнебеларускага камуністычнага падполля. Аўтар паведаміў, што «Вера 
Андрэеўна Ніжанкоўская (першая жонка Тарашкевіча), якую Ты, здаецца, ведаеш асабіста, 
знаходзіцца ў вельмі цяжкім матэрыяльным становішчы ... Паводле розных неафіцыйных кры-
ніц вядома, што яна часта выконвала ролю сувязной Тарашкевіча з Ульянавым, Бабровічам, 
Канчэўскім і іншымі асобамі. Затым – у тыя гады, калі ён сядзеў у турме – яна была сувязным 
звяном паміж намі і партыяй» [17, арк. 1].

Выклікае асаблівую цікавасць інфармацыя, якая пацвярджае настойлівае неабгрунтаванае 
імкненне літоўскіх аўтараў падаваць Вільню і Віленшчыну 1921–1939 гадоў як частку літоўскай, 
а не беларускай гісторыі, беспадстаўнае перабольшванне ролі літоўскіх камуністаў у рэвалю
цыйным руху, што грунтавалася на валюнтарысцкім вырашэнні бальшавіцкім кіраўніцтвам пы
тання прыналежнасці Вільні і Віленшчыны ў кастрычніку 1939 г. [27, с. 71–73]. Такога кштал
ту «навуковыя адкрыцці» выклікалі абурэнне і рашучы пратэст у шэрагах ветэранаў КПЗБ, 
напрыклад, у брыгаднага генерала Войска Польскага С. М. Малько, які пражываў у Варшаве  
і ў сваім лісце ў роспачы звярнуўся да М. С. Арэхвы: «Не ведаю, ці праўда гэта? Кажуць, што 
ў шэ рагу прац т. Каросаса была праведзена Літвінізацыя усёй нашай віленскай работы і скажона 
прадстаўлена роля Літоўскага бюро» [17, арк. 28].

На трансфармацыю ўзаемаадносін аднапартыйцаў і аўтараў відавочна ўплывалі іх калегі, 
якія выказвалі меркаванні і сваім стаўленнем да адпаведных пытанняў абвастралі сітуацыю. 
Відавочна, што каталізатарам пагаршэння ўзаемаадносін былі публікацыі, у прыватнасці ўспа-
міны М. С. Арэхвы. Яго кніга «Дела и люди КПЗБ» неадназначна была ўспрынята былымі 
ад напартыйцамі, іх меркаванні ў агульным сэнсе ў сваім лісце М. С. Арэхву выказала Эльж-
бе та Матыль, якая пражывала ў Польшчы: «Некаторыя таварышы лічаць, што занадта ў ёй 
мала аб канкрэтнай дзейнасці КПЗБ» [20, арк. 14]. Акрамя гэтага, з ліста Ф. А. Цыгельніцкай  
ад 7 каст рычніка 1984 г. вядома аб стаўленні С. Р. Анісава да кнігі М. С. Арэхвы: «Зараз галоў- 
нае – аб тваёй кнізе. Аб тым, што ў Анісава адмоўнае меркаванне я ведаю». Тая ж Ф. А. Цы гель-
ніцкая ў сваім лісце М. С. Арэхву ад 2 студзеня 1987 г. настойліва дакарала яго за адсутнасць 
цвёрдасці ў саперніцтве з А. Бергман: «Не, дарагі сябар, я з табой не згодна, што ты так хутка 
саступаеш Бергман гісторыю КПЗБ ... Для сучасных савецкіх гісторыкаў ты з’яўляешся і заста
нешся ў памяці як найгалоўнейшы гісторык КПЗБ» [21, арк. 17–18, 22–23].

Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што непаразуменне паміж М. С. Арэхвам і А. Р. Бергман 
не вычэрпвала нядобразычлівыя ўзаемадачыненні паміж былымі паплечнікамі па барацьбе. 
Актыўная навукова-публіцыстычная дзейнасць В. П. Ласковіча стала падставай для напружан
ня яго адносін з В. С. Селівонік. Абодва былі аўтарамі ўспамінаў, апублікаваных у зборніках, 
абодва пражывалі ў Брэсце, знаходзіліся на партыйнай і савецкай рабоце. Аб іх напружаных 
адносінах становіцца вядома з недатаванага, напісанага паміж 1984 і 1987 гг., ліста М. С. Арэхву  
ад Ф. А. Цыгельніцкай, якая паведаміла аб «Брэсцкім непрыемным, крайне непрыемным канф-
лікце паміж Селівонік і Ласковічам». Не паглыбляючыся ў падрабязнасці справы, аўтар выказа
лася адносна В. П. Ласковіча: «...часта дасылае мне сякія-такія яго публікацыі. Я ведаю, што ён 
вялікі фантазёр, але колькі я яго прац чытала, хаця з некаторай фантазіяй, я не знайшла нічога 
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шкоднага (падкрэслена ў тэксце. – А. С.) у справе папулярызацыі рэвалюцыйных традыцый, 
гераічных спраў КПЗБ. Канечне, пісаць трэба сапраўдную праўду...». Застаюцца невядомымі пад
ставы, якія падштурхнулі В. С. Селівонік да надзвычайнага ўчынку – напісання скаргі ў Брэсцкі 
абкам КПБ. Хутчэй за ўсё гутарка можа ісці пра публікацыі В. П. Ласковіча, ў якіх гістарычная 
праўда ў разуменні В. С. Селівонік, а магчыма, і яе ўдзел у заходнебеларускім рэвалюцыйным 
руху, былі скажоныя не на яе карысць. Так ці інакш, але Ф. А. Цыгельніцкая паведаміла, што  
В. П. Ласковіч «даслаў цэлую папку сваіх публікацый і напісаў аб учынку Васілісы Селівонік. 
Мы тут некаторыя таварышы разам чыталі і абураны – навошта пісаць скаргу ў абкам ... Увогуле 
справа вельмі паршывая. У іх гэта нейкія сямейныя дразгі (яны нейкія яшчэ і родзічы), нейкая 
дзікая зайздрасць. Гэта першы такі выпадак сярод нашых таварышаў» [21, арк. 20–21].

Напэўна, «такі выпадак» сярод ветэранаў рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі быў 
не першым, а тым больш не адзіным і не апошнім. Верагодна, што нядобразычлівыя ўзаема-
адносіны паміж аўтарамі гісторыі Заходняй Беларусі былі схаваныя ад чытацкай публікі, якая 
атрымлівала да кожнай юбілейнай даты з гісторыі КПЗБ ці яе актывістаў чарговыя артыку
лы ў перыядычным друку аб «палымяных сэрцах», «жыцці, аддадзеным барацьбе», «праве 
на бяссмерце», што ўсхвалялі дзейнасць заходнебеларускіх камуністаў і камсамольцаў, з якімі 
пашчасціла працаваць аўтарам. Нядзіўна, што ў такіх публікацыях падзеі нацыянальна-вызва
ленчага руху, у тым ліку рэвалюцыйнага, адлюстроўваліся крайне суб’ектыўна.

Такім чынам, цікавай і змястоўнай крыніцай па гісторыі і гістарыяграфіі нацыянальна-вы
зваленчага руху Заходняй Беларусі, у першую чаргу КПЗБ, з’яўляецца эпісталярная спадчына 
М. С. Арэхвы. Лісты, якія захоўваюцца ў яго асабістым фондзе, пацвярджаюць тое, што ў дру-
гой палове 1950-х – 1980-я гады ў фарміраванні айчыннай савецкай гістарыяграфіі Заходняй 
Беларусі 1921–1939 гг. важнае месца належыла ўдзельнікам рэвалюцыйнага руху, ветэранам 
КПЗБ. Праз іх рэалізоўвалася інтэрвенцыя партыйна-дзяржаўных органаў у гістарычную наву
ку. Атрымліваючы магчымасць інтэрпрэтацыі падзей недалёкага мінулага, ветэраны атрымалі 
своеасаблівы карт-бланш у асвятленні падзей так, як яны гэтыя падзеі суб’ектыўна бачылі  
і ацэньвалі, і, не выключана, так, як ім было патрэбна і зручна. Складвалася своеасаблівая гіста-
рыяграфічная сітуацыя, калі рэканструкцыяй і інтэрпрэтацыяй падзей займаліся асобы, якія  
ў даследуемых падзеях мелі часам ключавое значэнне, у тым ліку з’яўляліся аўтарамі кры- 
ніц у выглядзе адозваў, пастаноў, рэзалюцый, рашэнняў і г. д. На іх падставе ў другой палове ХХ ст. 
адбывалася актыўнае даследаванне гісторыі Заходняй Беларусі, у першую чаргу КПЗБ, і ў гэтым 
працэсе былыя рэвалюцыянеры вырашалі метадалагічныя і цэнзурныя задачы.
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A. A. SAVICH

M. S. AREKHVA’S EPISTOLARY HERITAGE AS SOURCE OF THE WEST BELARUS HISTORY

Summary

In the forming of historiography traditions to elucidate the Western Belarus history in 1921–1939 years significant place 
belongs to veterans of the revolutionary movement as well as to members of the Communist Party of Western Belarus 
(KPWB). 

Thanks to them the party-government bodies intervention into the historical scientific studies has been implemented. 
That is particularly true for M. S. Arekhva’s scientific and journalistic activity who was a member of the KPWB governing 
body during the 1921–1939 years. Also he was initiator and organizer for the Western Belarus studies. 

Developed original historiographical situation where reconstruction and interpretation of the stories involved persons 
who investigated the events played a key role, including the authors of the sources has been shown in the form of different 
party document kinds. Special historiographical situation has been arisen when reconstruction and interpretation of the his
tory were in hands of the same persons who played a key role in the investigated doings. For example, they became authors of 
the party documents. On their basis in the second half of the twentieth century active investigations of the history of Western 
Belarus, primarily KPWB, took place. In this process such persons were decisions-makers in the censor and methodological 
problems. Therefore, the correspondence of M. S. Arekhva which contains valuable information regarding to certain aspects 
of the Western Belarus history is an important source for the more objective understanding of the Western Belarus history 
and historiography. Especially it concerns to issues of organization the studies in the field of the KPWB history.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МОВАЗНАЎСТВА

УДК 811.161.3

А. А. ЛУКАШАНЕЦ

БЕЛАРУСКАЯ МОВА І АКАДЭМІЧНАЕ МОВАЗНАЎСТВА Ў ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 09.12.2013)

1. Беларуская мова – дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь і мова тытульнай нацыі – у ХХІ ста-
годдзі з’яўляецца важным элементам сучаснай моўнай сітуацыі і займае істотнае месца ў каму-
нікатыўнай, культурнай і інфармацыйнай прасторы сучаснага беларускага грамадства. Разам 
з тым, агульным парадоксам яе сучаснага існавання з’яўляецца відавочны дысбаланс паміж 
узроўнем развіцця сістэмы беларускай мовы і яе рэальнай запатрабаванасцю як сродку зносін. 

З аднаго боку, нягледзячы на складанасці свайго развіцця ў ХХ стагоддзі, сёння сучасная бе
ларуская мова – гэта высокаразвітая літаратурная мова з упарадкаванай сістэмай норм, багатым 
слоўнікавым складам, разгалінаванай навуковай тэрміналогіяй і можа паспяхова абслугоўваць 
усе сферы жыцця сучаснага грамадства. Яе статус у сучасным грамадстве вызначаецца наступ-
нымі характарыстыкамі [1]:

– высокаразвітая літаратурная мова;
– самастойная славянская мова ўсходнеславянскай падгрупы;
– адна з пашыраных пісьмовых моў свету; 
– дзяржаўная мова краіны;
– мова тытульнай нацыі;
– мова нацыянальнай большасці;
– мова з працяглай, але перарванай пісьмовай традыцыяй;
– мова, якая функцыянуе ў вуснай і пісьмовай разнавіднасцях;
– мова, сістэма якой прадстаўлена некалькімі падсістэмамі, што па-рознаму запатрабаваны  

ў розных сферах ужытку (літаратурная мова, народныя гаворкі, сацыяльныя дыялекты, «тра
сянка» і інш.);

– мова, якая інтэнсіўна развіваецца ў плане павелічэння сваіх разнавіднасцей і пашырэння 
слоўнікавага складу;

– мова, якая «заваёўвае» новыя сучасныя сферы дзейнасці грамадства (канфесійная, інтэрнэт-
камунікацыя і г. д.);

– развіваецца ў рэчышчы агульных для славянскіх моў тэндэнцый да інтэрнацыяналізацыі  
і нацыяналізацыі;

– актыўна папаўняе свой слоўнікавы склад у адпаведнасці з сучаснымі намінатыўнымі 
па трэ бамі;

– мае высокія адаптацыйныя магчымасці;
– захоўвае сваю нацыянальную адметнасць і спецыфіку. 
Яна з’яўляецца важнай часткай нацыянальнай культуры і сродкам прэзентацыі нацыяналь

най культурнай і гістарычнай спадчыны беларускага народа, па-ранейшаму застаецца сродкам 
і сімвалам падтрымання нацыянальнай свядомасці і нацыянальнай адметнасці. 
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З другога боку, беларуская мова ў ХХІ стагоддзі развіваецца і функцыянуе ва ўмовах дзяр-
жаўнага беларуска-рускага двухмоўя і таму з’яўляецца:

– толькі адным з састаўных кампанентаў двухмоўнай сітуацыі;
– толькі адным з рэальных сродкаў зносін (які запатрабаваны не ў поўнай меры).
Такім чынам, агульным парадоксам існавання беларускай мовы ў ХХІ стагоддзі з’яўляецца 

відавочны дысбаланс паміж узроўнем развіцця сістэмы мовы і яе рэальнай запатрабаванасцю 
як сродку зносін. Між тым, дзяржаўнае беларуска-рускае двухмоўе ў адпаведнасці з існуючым 
моўным заканадаўствам прадугледжвае парытэтнае (раўнапраўнае) выкарыстанне абезвюх дзяр-
жаўных моў ва ўсіх важнейшых сферах афіцыйнага ўжытку. Таму актуальнай задачай дзяр-
жаў най важнасці з’яўляецца пашырэнне беларускай мовы як рэальнага сродку зносін у тыя 
сферы афіцыйнага ўжытку, у якіх яна павінна выкарыстоўвацца як дзяржаўная мова краіны  
і мова тытульнай нацыі. Гэта гуманітарная праблема набывае асаблівую значнасць у ХХІ ста-
годдзі, калі асабліва востра ў міжнароднай супольнасці стаяць пытанні захавання нацыяналь
най і культурнай ідэнтычнасці, таму што менавіта нацыянальная мова застаецца найбольш 
важным і істотным сродкам і фактарам нацыянальнай свядомасці і нацыянальнай адметнасці. 
Таму паўнацэннае функцыянаванне нацыянальнай мовы народа, асабліва ў сітуацыі двухмоўя 
і шматмоўя, у якасці рэальнага сродку камунікацыі істотна павышае яе ідэнтыфікацый- 
ныя магчымасці. 

2. Для паўнацэннага выканання ў двухмоўным і шматмоўным грамадстве функцыі дзяр жаў-
най мовы, павінен быць забяспечаны рад умоў лінгвістычнага, сацыяльнага, прававога і сацыя-
псіхалагічнага характару [2]. Гэта актуальна як для беларускай мовы, так і для любой іншай 
нацыянальнай мовы.

2.1. Абавязковымі ўмовамі ўласна лінгвістычнага плана, безумоўна, з’яўляюцца:
– адпаведны ўзровень развіцця сістэмы мовы (наяўнасць літаратурнага стандарту, багата

га слоўнікавага складу, распрацаванай навуковай тэрміналогіі, устойлівай пісьмовай традыцыі  
і стабільнай арфаграфіі, развітой сістэмы словаўтварэння для папаўнення намінатыўных рэсур-
саў мовы і г. д.);

– дастатковае тэарэтычнае забеспячэнне (неабходны ўзровень айчыннага мовазнаўства, усе-
ба ковае даследаванне і комплекснае манаграфічнае апісанне ўсіх узроўняў моўнай сістэмы, 
наяўнасць акадэмічных граматык, нарматыўных тлумачальных і іншых слоўнікаў літаратур- 
най мовы і г. д.);

– наяўнасць факталагічнай базы (комплекс практычных даведнікаў і дапаможнікаў для за-
бес пячэння патрэб навучальнага працэсу і моўнай практыкі: падручнікі і дапаможнікі для ўсіх 
уз роўняў адукацыі, слоўнікі, у тым ліку двухмоўныя, і даведнікі розных тыпаў, у тым ліку і тэр-
міналагічныя).

2.2. Сацыяльныя ўмовы ўключаюць:
– наяўнасць дастаткова шырокай сацыяльнай базы для паўнацэннага функцыянавання бела

рускай мовы;
– забеспячэнне неабходнай лінгвістычнай кампетэнцыі ўсіх слаёў беларускага грамадства 

(фактычна ўсе павінны ў дастатковай ступені валодаць навыкамі выкарыстання беларускай мо вы).
2.3. Прававыя ўмовы (абумоўленыя сітуацыяй двухмоўя) прадугледжваюць:
– наяўнасць нарматыўнай заканадаўчай базы ў сферы моўнага жыцця і яе строгае выкананне;
– прававую кампетэнцыю грамадзян і выкананне моўных абавязкаў службовымі асобамі; 
– адпаведнасць нацыянальнага моўнага заканадаўства еўрапейскім стандартам у моўнай сферы. 
2.4. Сацыяпсіхалагічныя фактары пашырэння беларускай мовы ў важнейшыя сферы 

ўжытку заключаюцца ў наступным:
– усведамленні важнасці і прыярытэтнасці нацыянальнай мовы як часткі нацыянальнай 

духоўнай культуры і гістарычнай спадчыны;
– фарміраванні нацыянальнага моўнага этнацэнтрызму і пазбаўленні ад комплексу бліз ка-

роднаснага адштурхоўвання;
– адносінах да нацыянальнай мовы як да важнейшага атрыбута дзяржаўнасці і незалежна- 

сці краіны;
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– выкананні нацыянальнай (беларускай) мовай функцыі аб’яднання грамадства, а не яго 
канфрантацыі і г. д.;

– пазбаўленні палітычных ярлыкоў па моўных густах і схільнасцях двухмоўных грама - 
дзян краіны. 

3. Пры наяўнасці істотных праблем з выкананнем сацыяльных, прававых і сацыяпсіхалагіч-
ных умоў відавочным фактам з’яўляецца практычна поўнае забеспячэнне ўмоў уласна лінг-
віс тычнага плана. Выключная роля ў гэтым належыць акадэмічнаму мовазнаўству, паколькі 
менавіта ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі1 створаны асноўныя працы, 
якія не толькі надалі беларускай мове статус літаратурнай мовы, але і забяспечылі надзённыя 
патрэбы моўнай практыкі [3]. 

3.1. Сістэмныя даследаванні нацыянальнай беларускай мовы пачаліся яшчэ ў 20-я гады ХХ ста-
годдзя ў Інстытуце беларускай культуры, на базе якога пазней узнікла Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусі. Менавіта ў гэты перыяд былі закладзены асновы беларускай навуковай тэр мі-
налогіі, падрыхтаваны першыя нарматыўныя слоўнікі беларускай мовы, вялася інтэнсіўная пра
ца па ўдасканаленні беларускага правапісу і інш.

У 1930-я гады важнае значэнне для падтрымання беларускай моўнай практыкі мелі падрых
таваныя ў Інстытуце мовазнаўства «Беларуская граматыка. Марфалогія» (1936), «Сінтаксіс бела-
рускай мовы» (1939), «Курс сучаснай беларускай мовы» (1940), «Руска-беларускі слоўнік» пад рэ-
дакцыяй А. А. Александровіча (1937).

У другой палове ХХ стагоддзя ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа былі падрыхта-
ваны фундаментальныя працы па беларускай мове, якія вызначылі статус беларускай мовы 
як высокаразвітой літатутарнай мовы і забяспечылі надзённыя патрэбы вуснай і пісьмовай 
практыкі. Гэтыя працы сталі тэарэтычнай і факталагічнай базай усёй вучэбнай літаратуры 
па беларускай мове для ўсіх узроўняў адукацыі.

Менавіта ў гэты перыяд пачынаецца праца над найбольш значнымі навуковымі праектамі, 
многія з якіх не страцілі сваёй актуальнасці да сённяшняга дня і працягваюць распрацоўвацца. 
Большасць прац, выкананых ці пачатых у гэтыя гады, сталі значнай з’явай не толькі ў навуко
вым жыцці Беларусі, але і ўсяго славянскага свету. Першай працай, у якой упершыню поўна  
і паслядоўна была апісана граматычная сістэма (марфалогія і сінтаксіс) і словаўтваральная сіс-
тэма беларускай мовы «Граматыка беларускай мовы» ў 2 т. (т. 1. – 1962; т. 2. – 1966), падрыхтава
най пад кіраўніцтвам М. Г. Булахава. Працягам даследаванняў у гэтым кірунку стала «Белару
ская граматыка» ў 2 ч. (Мн., 1985, 1986) і пазней «Кароткая граматыка беларускай мовы» ў 2 ч. 
(Мн., 2007, 2009). Названыя працы і сёння маюць выключна важнае значэнне для падтрымання 
стабільнасці літаратурных норм у сферы беларускага словазмянення і словаўтварэння. Ра зам 
з тым, у гэтых працах знаходзяць адлюстраванне і тыя дынамічныя змены, якія адбываліся  
ў сістэме беларускай мовы ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.

Не менш плённай была праца акадэмічных моваведаў у сферы беларускай лексікаграфіі. Пер
шай буйной лексікаграфічнай працай акадэмічных моваведаў з’явіўся перакладны нарматыўны 
«Руска-беларускі слоўнік» (М., 1953), падрыхтаваны пад агульнай рэдакцыяй правадзейных 
членаў АН БССР Якуба Коласа, Кандрата Крапівы і члена-карэспандэнта АН БССР П. Ф. Глебкі. 
Гэта быў самы поўны на той час збор лексікі беларускай літаратурнай мовы сярэдзіны ХХ стагод
дзя. Яго рэестравая частка ўключала каля 86 тыс. слоў рускай мовы і іх беларускія адпаведнікі, 
пры гэтым беларуская перакладная лексіка была істотна пашырана за кошт моўных сродкаў 
жывой беларускай мовы. Гэты слоўнік да сённяшняга дня захоўвае свае значэнне для сучаснай 
моўнай практыкі. Толькі ў ХХ стагоддзі ён перавыдаваўся сем разоў, пастаянна папаўняючы 
сваю рэестравую і перакладную часткі.

«Руска-беларускі слоўнік» стаў пачаткам і базай для падрыхтоўкі іншых фундаменталь
ных лексікаграфічных прац, якія забяспечылі функцыянаванне беларускай мовы ва ўсіх сферах 
ужытку як у ХХ стагоддзі, так і ў пачатку ХХІ стагоддзя. Так, у 1962 годзе пабачыў свет па

1 Створаны ў 1929 годзе. З 2008 года – Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, з 2012 года – філіял 
ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі».
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дрыхтаваны ў Інстытуце мовазнаўства аднатомны «Беларуска-рускі слоўнік», які ўключае каля 
90 тыс. слоў актуальнай беларускай лексікі. Трэцяе, дапоўненае і перапрацаванае выданне гэ
тага слоўніка ў трох тамах пабачыла свет у 2003 годзе. Надзвычай важнай падзеяй у навуко
вым і культурным жыцці краіны з’явілася выданне першага ў гісторыі беларускай лексікаграфіі 
«Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» ў 5 тамах, 6 кнігах (Мн., 1977–1984). Гэты слоўнік 
адлюстроўвае лексіку беларускай літаратурнай мовы 60–70-х гадоў ХХ стагоддзя і да сённяш
няга дня застаецца адзіным найбольш поўным і аўтарытэтным даведнікам такога тыпу па бела
рускай мове. У 1996 годзе выходзіць створаны па ініцыятыве і пад кіраўніцтвам члена-карэспан
дэнта НАН Беларусі М. Р. Судніка аднатомны «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай 
мовы». Базай для гэтага слоўніка паслужыў пяцітомны «Тлумачальны слоўнік беларускай 
мовы», аднак у ім улічаны змены, што адбыліся ў лексічным складзе беларускай літаратурнай 
мовы ў 90-я гады ХХ стагоддзя, удакладнены значэнні і стылістычныя характарыстыкі слоў, 
больш кампактна пададзены лексічны матэрыял.

Выключна важнае значэнне для падтрымання правапісных норм і пашырэння пісьмовай 
практыкі меў акадэмічны «Слоўнік беларускай мовы» (Мн., 1987), які на працягу фактычна трох 
дзесяцігоддзяў стаў найбольш аўтарытэтным даведнікам па арфаграфіі, акцэнтуацыі, сло ва-
змяненні і літаратурным вымаўленні.

У другой палове ХХ стагоддзя таксама падрыхтаваны і выдадзены цэлы шэраг іншых да-
веднікаў і слоўнікаў, якія забяспечылі патрэбы моўнай практыкі і выкарыстанне беларускай 
мовы ў розных сферах ужытку, у тым ліку ў сферы адукацыі, напрыклад: «Руска-беларускі слоў-
нік сельскагаспадарчай тэрміналогіі» (1994), «Руска-беларускі слоўнік скарачэнняў» (1995–1996); 
двухтомны «Руска-беларускі політэхнічны слоўнік» (1997–1998) і інш.

У гэты перыяд падрыхтаваны і выдадзены комплекс манаграфічных даследаванняў, прысве
чаных апісанню розных узроўняў сістэмы беларускай літаратурнай мовы, гісторыі беларускай 
мовы і беларускай дыялекталогіі, супастаўляльнаму апісанню беларускай і рускай моў, прабле
мам двухмоўя і шматмоўя, сувязям беларускай мовы з іншымі славянскімі мовамі.

Знакавай працай акадэмічнага Інстытута мовы і літаратуры дзяржаўнага маштабу з’яўляецца 
16-томны «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы» (апублікаваны 14 тамоў), у якім раскрыва
ецца паходжанне лексікі беларускай мовы на шырокім славянскім і індаеўрапейскім фоне і пра
ца над якім уступіла ў завяршальную фазу.

Важнае значэнне для беларускага мовазнаўства і сусветнай славістыкі мае шматтомны «Гіс-
тарычны слоўнік беларускай мовы» (на сённяшні дзень апублікаваны 33 выпускі слоўніка),  
у якім адлюстравана лексіка помнікаў старабеларускага пісьменства XIV–XVII стст., што дазва-
ляе не толькі паказаць узровень развіцця тагачаснага беларускага грамадства, але і дыя пазон 
культурных, дзелавых і іншых сувязей продкаў сучасных беларусаў са славянскімі і не-
славянскімі народамі.

Выданне гэтых слоўнікаў стане выключна важнай падзеяй не толькі для беларускага мо-
вазнаўства, але і для славістыкі ў цэлым, паколькі ўвядзе беларускую мову ў шырокі славян- 
скіх кантэкст. 

Выключна важнае значэнне для развіцця беларускага мовазнаўства, асэнсавання месца бе-
ларускай нацыянальнай мовы ў славянскім моўным і культурным кантынууме маюць працы 
акадэмічных моваведаў у галіне беларускай дыялекталогіі. Сярод важнейшых дыялекталагічных 
прац, якія забяспечылі высокі міжнародны прэстыж акадэмічнага мовазнаўства, трэба ў першую 
чаргу назваць «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы» (1963), манаграфію «Лінгвістычная 
геаграфія і групоўка беларускіх гаворак» (1968–1969), пяцітомны «Лексічны атлас беларускіх 
народных гаворак», пяцітомны «Слоўнік беларускіх гаворак Паўночна-Заходняй Беларусі і яе 
пагранічча», пяцітомны «Тураўскі слоўнік», серыю тэматычных слоўнікаў пад агульнай назвай 
«Беларуская народная тэрміналогія і наменклатура», шматлікія манаграфіі і зборнікі. 

Вельмі значная роля належыць акадэмічнаму мовазнаўству і ў пытаннях распрацоўкі і ўдас-
каналення беларускага правапісу. У Інстытуце беларускай культуры была распачата і за вер-
шана ў Інстытуце мовазнаўства НАН Беларусі падрыхтоўка рэформы беларускага права пі-
су 1933 года. У акадэмічным інстытуце мовазнаўства створаны першы поўны і сістэмны звод 
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«Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (Мн., 1959), які разам з нарматыўнымі гра ма-
тыкамі і слоўнікамі беларускай мовы забяспечыў функцыянаванне беларускай пісьмовай мовы 
на працягу паўстагоддзя.

3.2. Захоўваецца роля акадэмічнага мовазнаўства і Інстытута мовы і літаратуры імя Яку- 
ба Ко ласа і Янкі Купалы як вядучай навуковай установы, у якой праводзяцца сістэмныя дасле-
даван ні беларускай мовы, і ў пачатку ХХІ стагоддзя. Пацвярджэннем гэтага з’яўляюцца:

1) распрацоўка заданняў падпраграмы «Беларуская мова і літаратура ў кантэксце цывілі за-
цый нага развіцця Рэспублікі Беларусь: гісторыя, сучасны стан, тэндэнцыі» Дзяржаўнай пра-
гра мы навуковых даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» (2011–2015 гг.), 
якія ахопліваюць шырокае кола актуальных для сучаснай беларускай мовы і беларускага мо-
ва знаўства праблем. Важнейшай сярод іх трэба, безумоўна, лічыць стварэнне базы для ўкла-
дан ня тлумачальнага слоўніка беларускай мовы ў 15 тамах, які стане найбольш поўным і прэ-
зентатыўным зводам лексікі беларускай мовы ХХ–ХХІ стагоддзяў;

2) стварэнне зводнага слоўніка беларускай народнай лексікі;
3) праца над завяршэннем шматгадовых фундаментальных праектаў па парыхтоўцы гіс-

тарычнага і этымалагічнага слоўнікаў беларускай мовы, па распрацоўцы буйнейшага славіс-
тычнага міжнароднага праекта «Агульнаславянскі лінгвістычны атлас», у падрыхтоўцы якога 
ўдзельнічаюць вучоныя ўсіх славянскіх краін;

4) вядучая роля акадэмічных навукоўцаў у падрыхтоўцы Закона Рэспублікі Беларусь  
«Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (прыняты ў 2008 г., уведзены ў дзеянне з 2010 г.). 
Гэтым Законам уведзена ў дзеянне новая рэдакцыя «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 
1959 года выдання, што фактычна спыніла існуючы на працягу двух апошніх дзесяцігоддзяў 
арфаграфічны разнабой, дазволіла захаваць і ўмацаваць адзінства беларускай пісьмовай мовы, 
садзейнічала павышэнню ее прэстыжу як дзяржаўнай мовы і больш шырокаму выкарыстанню 
ў тых сферах зносін, у якіх яна павінна выкарыстоўвацца як дзяржаўная мова краіны. Акра
мя таго, увядзенне ў дзеянне названага Закона садзейнічае аптымізацыі працэсу авалодання 
беларускай мовай у працэсе школьнага навучання. Дзякуючы навуковаму падыходу да выра
шэння правапісных праблем у новай рэдакцыі правіл беларускай арфаграфіі захаваны традыцыі 
пераемнасці беларускай пісьмовай мовы, а ўнесеныя карэктывы і ўдакладненні накіраваны 
на ўніфікацыю напісання асобных слоў і груп слоў, змяншэнне колькасці выключэнняў, а так
сама правапісную рэгламентацыю лексічных інавацый, у тым ліку іншамоўных запазычанняў 
апошніх дзесяцігоддзяў;

5) перавыданне з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі фундаментальных слоўнікаў 
для забеспячэння патрэб сучаснай моўнай практыкі: «Слоўнік беларускай мовы» (Мн., 
2012), «Беларуска-рускі слоўнік» у 3 тамах (выд. 10-е, Мн., 2012), «Руска-беларускі слоўнік»  
у 3 тамах (выд. 4-е, Мн., 2012). Гэтыя слоўнікі найбольш запатрабаваны сучаснай моў- 
най практыкай;

6) падрыхтоўка факталагічнай базы па забеспячэнні ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». Супрацоўнікамі Інстытута мовы 
і літаратуры, у прыватнасці, падрыхтаваны і выдадзены слоўнікі і даведнікі ў адпаведнасці з но-
вымі правіламі правапісу: «Сучасная беларуская арфаграфія: акадэмічны даведнік» (Мн., 2012), 
«Беларускі арфаграфічны слоўнік» (Мн., 2009, 3-е выд. 2012), «Беларускі арфаграфічны слоўнік 
для школьнікаў» (Мн., 2010, 3-е выд. 2013), «Современный русско-белорусский словарь» (Мн., 
2001, 2-е выд., 2012), «Современный русско-белорусский словарь для школьников» (Мн., 2009), 
«Краткий современный русско-белорусский словарь для школьников» (Мн., 2011), «Русско-бело
русский словарь для школьников» (Мн., 2013), «Разам, асобна, праз злучок» (Мн., 2012) і інш.;

7) выданне ўнікальных лексікаграфічных даведнікаў, асабліва запатрабаваных сучаснай моў-
най практыкай: «Граматычны слоўнік дзеяслова» (Мн., 2007, 2-е выд. 2013), «Граматычны слоў нік 
назоўніка» (Мн., 2008, 2-е выд. 2013), «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэб-
ніка, пры слоўя» (Мн., 2009, 2-е выд. 2013);

8) падрыхтоўка і выданне шэрага манаграфічных прац па пытаннях беларускага словаў тва-
рэння, марфаналогіі, лексікалогіі, дыялекталогіі і інш. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



71

4. Высокі ўзровень і міжнароднае прызнанне дасягненняў акадэмічнага мовазнаўства засвед-
чыў XV Міжнародны з’езд славістаў, які адбыўся ў 2013 годзе ў Мінску. Арганізацыяй з’езда 
займалася Нацыянальная акадэмія навук Беларусі.

Міжнародныя з’езды славістаў – буйнейшыя навуковыя міжнародныя форумы, на якіх аб-
мяркоўваюцца праблемы гістарычнага развіцця і ўзаемадзеяння славянскіх моў, літаратур, 
культур і фальклору. Яны праводзяцца кожныя пяць гадоў па чарзе ў розных славянскіх краінах, 
пачынаючы з 1929 года. Гэта першы міжнародны з’езд славістаў, які адбыўся ў Рэспубліцы 
Беларусь, і трэці з’езд, які праходзіць на ўсходнеславянскай тэрыторыі. Да гэтага ІV Міжнародны 
з’езд славістаў быў праведзены ў 1958 годзе ў Маскве і ІX Міжнародны з’езд славістаў у 1983 го-
дзе ў Кіеве. Такім чынам, XV Міжнародны з’езд славістаў праходзіў на постсавецкай прасторы 
ўпершыню за апошнія трыццаць гадоў. Аб шырыні навуковай праблематыкі і месцы ў ёй бе-
ларусістыкі, геаграфіі ўдзельнікаў з’езда, а таксама аб удзеле ў ім беларускіх, у тым ліку і ака-
дэмічных, вучоных, сведчаць спецыяльныя выданні, падрыхтаваныя да XV Міжнароднага з’езда 
славістаў [4–10].

XV Міжнародны з’езд славістаў засведчыў статус нашай краіны – Рэспублікі Беларусь – як 
самастойнай славянскай дзяржавы са сваёй адметнай і арыгінальнай мовай, багатай на цыя-
нальнай літаратурай і культурай, высокім узроўнем развіцця нацыянальнай славістыкі, што бу-
дзе мець вялікае значэнне для ўсведамлення ролі і значэння гуманітарнай навукі ў ХХІ стагоддзі, 
садзейнічаць развіццю гуманітарных ведаў у сучасным інфармацыйным грамадстве, а таксама 
захаванню і падтрыманню славянскай ідэнтычнасці і пашырэнню ведаў пра славянскія мовы, 
літаратуры і культуры ў свеце.

Беларускія моваведы-славісты, у тым ліку і супрацоўнікі НАН Беларусі, прымалі ўдзел у вы-
кананні многіх буйнейшых славістычных праектаў канца ХХ – пачатку ХХІ ст.

Акадэмічныя лінгвісты таксама актыўна працуюць у такіх камісіях, як камісія Агульна-
славянскага лінгвістычнага атласа, Этымалагічная камісія, Камісія па славянскай лексікалогіі  
і лексікаграфіі, Этналінгвістычная, Фразеалагічная, Камісія па славянскім словаўтварэнні і інш.

Таму цалкам заканамерна і зразумела, што беларускія вучоныя-моваведы, у першую чаргу 
акадэмічныя, заўсёды прымалі актыўны ўдзел у міжнародных з’ездах славістаў, якія маюць 
выключна важнае значэнне для развіцця славістыкі ў ХХ–ХХI стст.

У першым з’ездзе славістаў у Празе (1929) прымаў удзел добра вядомы ў славістычных 
колах беларускі мовавед, першы дырэктар Інстытута мовазнаўства Беларускай акадэміі навук, 
прафесар П. А. Бузук, які выступіў з наватарскім дакладам «Лінгвістычная геаграфія як да-
паможны метад пры вывучэнні гісторыі мовы». Яго даклад, а таксама «Спроба лінгвістычнай 
геаграфіі Беларусі» (Мн., 1928) і першы ў славянскім свеце дыялекталагічны атлас, выдадзены ў 
якасці дадатка да названай вышэй працы, заклалі падмурак новага навуковага напрамку ў сла
вянскай дыялекталогіі – лінгвагеаграфічнага. Менавіта ў рэчышчы гэтага напрамку пад эгідай 
Міжнароднага камітэта славістаў распрацоўваецца буйнейшы славістычны праект ХХ–ХХІ стст. 
«Агульнаславянскі лінгвістычны атлас», у выкананні якога прымаюць удзел вучоныя ўсіх сла-
вянскіх краін і Германіі.

Пачынаючы з ІV Міжнароднага з’езда славістаў (Масква, 1958), беларускія вучоныя ўдзель-
нічаюць у іх рабоце рэгулярна. Асабліва значным гэты ўдзел становіцца з канца ХХ стагоддзя, 
што можна разглядаць як сведчанне высокага ўзроўню славістычных даследаванняў у Беларусі  
і іх прэстыжу ў славянскім свеце [11].

Не стаў выключэннем у гэтых адносінах і XV Міжнародны з’езд славістаў, які адбыўся  
ў Мінску. У яго рабоце беларускія вучоныя прынялі актыўны ўдзел і выступілі з дакладамі па шы-
рокім коле праблем сучаснай славістыкі.

На з’ездзе з пленарным дакладам «Аспекты славянскай арэальнай лінгвістыкі» выступіў 
намеснік старшыні Міжнароднага камітэта славістаў прафесар Г. А. Цыхун.

З секцыйнымі дакладамі на з’ездзе выступілі наступныя супрацоўнікі Інстытута мовы і лі-
таратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы:

М. П. Антропаў – «Ваджэнне Кýста» ў кантэксце праблематыкі беларуска-іншаславянскіх 
(неславянскіх) этналінгвістычных адпаведнікаў»; 
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В. П. Русак – «Марфаналогія беларускай мовы ў агульнаславянскім кантэксце: лінгвагеагра-
фічны аспект»;

М. У. Тарэлка – «Пераклад Карана на беларускую мову, створаны татарамі былога ВКЛ (пра
блема існавання)».

На круглым стале «Скарыніяна ў славянскім і еўрапейскім кантэксце» з дакладам выступіла 
кандыдат філалагічных навук І. У. Будзько («Кантамінацыя як інавацыя: да праблемы дэтэр-
мінацыі прынцыпу перакладу Бібліі Францыска Скарыны»).

З дакладамі на пасяджэннях тэматычных блокаў выступілі Я. В. Волкава «Праблемы бе
ларускай лінгвістычнай тэрміналогіі і пытанне суадноснасці ключавых слоў (лінгвістычных 
тэрмінаў) у iSybislaw» (тэмблок «Інфармацыйна-пошукавыя мовы ў сістэме iSibislav: сёння  
і заўтра») і І. Л. Капылоў «Унармаванне нацыянальнай тапаніміі Беларусі ў кантэксце дзяржаўнага 
беларуска-рускага двухмоўя» (тэмблок «Традыцыйныя і новыя падыходы ў славянскіх анама
стычных даследаваннях»).

Падчас работы з’езда адбыліся таксама прэзентацыі наступных беларускіх славістычных 
выданняў і праектаў:

– праект «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас: гісторыя праекта, першыя вынікі» 
(мадэратар: М. П. Антропаў; удзельнікі: Т. М. Алiферчык, А. М. Боганева, Ц. В. Авілін);

– выданні «Беларуская мовазнаўчая славістыка на з’ездах славістаў» (Мiнск, 2013) і «Замеж
ная беларусістыка на з’ездах славістаў» (Мiнск, 2013) (мадэратары: М. П. Антропаў і Г. А. Цыхун; 
удзельнікі: Я. В. Волкава, І. В. Гліннік).

На кніжнай выстаўцы, якая працавала ў час работы з’езда, былі прадстаўлены важнейшыя 
беларускія навуковыя выданні ў галіне славістыкі і беларусістыкі за апошнія пяць гадоў.

Такім чынам, ХV Міжнародны з’езд славістаў прадэманстраваў, што ў пачатку ХХІ стагоддзя:
– Беларусь займае належнае месца ў супольнасці славянскіх дзяржаў і народаў;
– беларуская мова, літаратура і культура з’яўляюцца неад’емнай часткай славянскай і еўра-

пейскай культурнай прасторы;
– беларусістыка і беларуская славістыка развіваюцца ў кантэксце асноўных напрамкаў 

сусвет най славістыкі;
– беларуская мова і беларуская літаратура развіваюцца ў рэчышчы асноўных тэндэнцый 

развіцця славянскіх моў і літаратур; 
– дасягненні беларускай славістыкі і гуманітарнай навукі ў цэлым прызнаюцца міжнароднай 

навуковай супольнасцю. 
З правядзеннем у Мінску ў 2013 годзе ХV Міжнароднага з’езда славістаў наша краіна – Рэс-

публіка Беларусь – увайшла ў клуб славянскіх дзяржаў, у якіх праходзілі гэтыя буйнейшыя 
міжнародныя навуковыя славістычныя форумы, а акадэмічная лінгвістыка засведчыла свой 
вы сокі навуковы ўзровень і адпаведнасць сучасным напрамкам лінгвістычных даследаван-
няў у свеце.
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A. A. LUKASHANETS

BELARUSIAN LANGUAGE AND ACADEMIC LINGUISTICS IN THE XXI CENTURY

Summary

In the article general characteristics of Belarusian language in communicative system of Belarus at the beginning 
of XXI cen tury has been given. Linguistic, social, legal and socio-psychological factors of full functioning of Belarusian 
language have been pointed in quality of the state language in conditions of the state bilingualism.

Role of academic linguistics in the forming of the Belarusian language literary status as well as maintenance of the theore tical 
and factual base for its functioning in various spheres of communications have been shown, too.

The place and role of Belarusian language and academic linguistics in scope of the XV International Congress of Slavists 
(Minsk, 2013) has been pointed out also.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР

УДК 008(476)

А. І. ЛАКОТКА

АКАДЭМІЧНАЯ НАВУКА – РАЗВІЦЦЮ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 26.11.2013)

Станаўленне сучаснай суверэннай Беларусі выпала на складаны час глабальных крызісных 
з’яў, у якіх апынуўся свет пасля распаду СССР. Супярэчнасці паміж глабальным і нацыяналь
ным, традыцыяй і мадэрнізацыяй, спажывецкім і духоўным ставяць пытанне аб ролі і значэнні 
гуманітарных навук у захаванні стабільнасці і далейшага развіцця сусветнай цывілізацыі. 
Міжэтнічныя і міжканфесійныя канфлікты, эканамічныя крызісы выклікаюць неспакой за за
хаванне маральных агульначалавечых каштоўнасцей, за трываласць падмурку, на якім стаяць 
спрадвечныя асновы асобы, грамадства, народа, чалавецтва.

Захаванне і развіццё народных традыцый, мовы, самасвядомасці сёння выступаюць гарантам 
устойлівага прагрэсу сучаснай гуманітарнай прасторы чалавецтва. Падмуркам фарміравання 
нацыянальнай дзяржаўнасці, эканомікі, культуры з’яўляюцца гісторыя, этналогія, фальклары
стыка, мовазнаўства, якія забяспечваюць развіццё патрыятызму, ідэйнай свядомасці, пачуццяў 
гор дасці, высокага гістарычнага прызначэння народа: народа-пераможцы, народа-змагара, ства-
раль ніка сваёй будучыні.

Захаванне культуры і гісторыка-культурнай спадчыны – адзін з дзяржаўных прыярытэтаў. 
На IV Усебеларускім сходзе Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка падкрэсліў, што 
куль тура – неад’емны складнік суверэнітэту: «Дабрабыт нацыі, – сказаў Прэзідэнт, – вы зна-
чаецца яе эканамічным патэнцыялам. Зразумела, што без яго няма моцнай дзяржавы. Але і без 
развіцця духоўнай культуры таксама няма дзяржавы... Культура фарміруе дух нацыі! Вось чаму 
на пярэдні план ставіцца задача выхавання сумленнага чалавека, захавання і ўмацавання 
культурных і ідэалагічных асноў дзяржавы і грамадства» [6].

Беларускі народ стварыў за стагоддзі ўнікальны светапогляд пра прыроду і сусвет, пра чала-
века і бытнасць. Народная творчасць, народна-традыцыйнае мастацтва, духоўныя традыцыі 
грунтуюцца на моўнай і рэлігійнай талерантнасці, лепшых традыцыях сямейнага і грамадскага 
побыту, святасці мацярынства, гонары працы, любові да бацькоўскай зямлі, Радзімы. Народ су
часнай незалежнай Беларусі – народ горды, адкрыты, гасцінны, па-сяброўску ветлівы для тых, 
хто ідзе да нас з мірам і дзелавымі прапановамі.

Але калі інжынерная думка і тэхналагічны прагрэс не ведаюць нацыянальных і дзяржаўных 
межаў, то гісторыю і мастацтва, мову і філасофскую думку беларусаў ніхто, акрамя нас, выву
чаць не будзе. А без даследаванняў у сферы сацыяльна-гуманітарных навук немагчыма стварэн
не мадэлі сацыяльна арыентаванага ўстойлівага інавацыйнага развіцця. Немагчыма выхаваць 
ін жы нера, узброіць метадалогіяй вучонага, пазбавіць маральнага старэння машыны, зрабіць 
эканамічны прагноз.

У Рэспубліцы Беларусь шмат увагі надаецца раскрыццю выхаваўчага патэнцыялу падзей  
і з’яў культурнага жыцця. Вялікім патрыятычным гучаннем напоўнены дзяржаўныя святы: Дзень 
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Перамогі, Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сця
га, якія праходзяць з шырокім удзелам кіраўніцтва краіны. За гады найноўшай гісторыі суверэн
най Рэспублікі Беларусь сучасныя рысы набылі такія традыцыйныя святы, як Дажынкі, Дзень 
беларускай пісьменнасці.

Дзяржаўны клопат аб развіцці культуры і мастацтваў відавочны ў такіх узорах айчыннай 
культуры, як Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Вялікі акадэмічны тэатр оперы і балета, Пала-
цава-паркавы ансамбль у г. Нясвіжы, замкавы комплекс у г. п. Мір, Косаўскі і Ружанскі пала-
цы, Дзяржаўны цырк, сядзібны дом у в. Чырвоны Бераг і іншых аб’ектах спадчыны. Здзейсне
на рэстаўрацыя Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Янкі Купалы. Вядзецца 
рэстаўрацыя Тэатра юнага гледача, палаца ў в. Жылічы, замка ў г. Лідзе, рэшткаў замкаў у Галь-
шанах і Крэва. Рэалізуюцца Дзяржаўныя праграмы «Замкі Беларусі», адраджэння традыцыі 
ўзору дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Слуцкія паясы».

Культура кожнага народа ахоплівае як матэрыяльныя, так і духоўныя (нематэрыяльныя) 
праяўленні творчасці чалавека, якія ў комплексе ствараюць своеасаблівую сістэму этнічнай  
і нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Гэтая культурна-духоўная прастора арганізуецца з дапа
могай не толькі пісьмовых паведамленняў, але і «мнеманічных сімвалаў», што ўтвараюць най
больш глыбінны пласт калектыўнай памяці. Да іх адносяцца прыродныя і створаныя чалаве
кам аб’екты, а таксама дзеянні (рытуалы, урачыстасці), звязаныя з імі. Таму адна з важнейшых 
задач вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Міністэрства культуры Рэспублікі Бе
ларусь у галіне нематэрыяльнай культуры – прадухіляць тыражыраванне ў сродках масавай 
інфармацыі непрафесійных і памылковых тлумачэнняў духоўнай спадчыны, скажэння міфалогіі, 
абрадаў, святаў і г. д. Сумесныя даследаванні будуць спрыяць эфектыўнаму супрацьдзеянню  
і пранікненню запазычаных, часта антыгуманістычных элементаў масавай культуры, іх разбу
ральнага ўздзеяння на культурную аўтэнтыку.

Цэнтрам даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры выдадзены рад новых на
вуковых прац, якія запаўняюць істотныя прабелы ў гісторыі мастацтваў, этналогіі, фальклары
стыцы, літаратуры і мовазнаўстве і маюць інавацыйнае значэнне. Выйшлі чарговыя тамы шмат
томных серый «Беларусы», «Гарады і вёскі Беларусі». Падрыхтаваны і выдадзены «Усеагульная 
гісторыя мастацтваў» для школ з паглыбленым вывучэннем архітэктуры і мастацтва, вучэбны 
дапаможнік для ВНУ «Гісторыя беларускага мастацтва» ў двух тамах, а таксама буйныя пра
цы – «Экран і культурная спадчына Беларусі», «Беларускае народнае мастацтва», «Хто жыве  
ў Беларусі», «Архітэктура Беларусі ў сусветным і еўрапейскім кантэксце», «Гістарычны слоўнік 
беларускай мовы», «Агульнаславянскі лінгвістычны атлас»; шматтомныя зборы твораў М. Тан
ка, І. Шамякіна, І. Навуменкі.

Між тым выкарыстанне вынікаў фундаментальных даследаванняў беларускіх вучоных 
уста новамі Міністэрства культуры, Міністэрства адукацыі і іншых ведамстваў недастатковае. 
Пры актыўным удзеле Міністэрства культуры і навуковых устаноў сацыяльна-гуманітарнага 
профілю Міністэрства адукацыі павінны ажыццяўляцца распрацоўка і паслядоўнае ўдаскана-
ленне метадалагічных асноў сістэмнай работы па змястоўным развіцці ідэалогіі беларускай 
дзяржавы з улікам узаемаўплыву розных сфер духоўнай культуры і грамадскага жыцця.

У 2009 годзе адбылося сумеснае пасяджэнне Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі і Калегіі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, па выніках якога была прынята 
праграма навуковага супрацоўніцтва на 2010–2015 гады. Праграма распрацавана ў адпаведнасці 
з Законамі Рэспублікі Беларусь «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь», «Аб народным мастацтве, 
народных промыслах (рамёствах) у Рэспубліцы Беларусь», «Аб кінематаграфіі ў Рэспубліцы Бе
ларусь», «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь», рашэннямі IV Усебе-
ларускага народнага сходу і Першага з’езда вучоных Рэспублікі Беларусь, іншымі праграмнымі 
дакументамі, якія рэгулююць пытанні культурнага, сацыяльнага, ідэалагічнага і грамадскага 
жыцця краіны.

Праграма канкрэтызуе сістэму прыярытэтаў, улічвае магчымасці Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі і Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь па выкарыстанні навуковага і куль-
турнага патэнцыялу ў якасці важнейшага фактару сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны,  
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а так сама як сродку эстэтычнага, маральна-патрыятычнага выхавання асобы. Яна накіравана 
на далейшае ўмацаванне партнёрскіх адносін паміж Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі 
і Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь. Праграма мае комплексны характар і будзе са-
дзей нічаць інтэграцыі дзейнасці ў сферы культуры дзяржаўных органаў і навуковых устаноў.  
Яе рэалізацыя будзе ажыццяўляцца з мэтай захавання і развіцця нацыянальнай беларускай 
куль туры як носьбіта гістарычнай ідэнтычнасці і асновы для пераемнага развіцця ў кантэксце 
су час ных этнакультурных працэсаў, удасканалення работы ў сферы народнай і прафесій- 
най творчасці.

1. Актуальныя праблемы развіцця нацыянальнай культуры

Сістэма мер, накіраваных на захаванне, развiццё i распаўсюджванне культуры, забеспячэнне 
магчымасці развіцця творчых здольнасцей і засваення ведаў, якія спрыяюць удасканаленню ка-
мунікатыўных магчымасцей і пашырэнню культурнага далягляду грамадзяніна, – аснова дзяр-
жаўнай палітыкі ў галіне культуры.

Да ліку важнейшых прыярытэтаў адносяцца папулярызацыя айчыннай інтэлектуальна-
культурнай спадчыны, рост іміджу Рэспублікі Беларусь на міжнароднай арэне як важна
га культурнага цэнтра Еўропы. Гэта будзе садзейнічаць паглыбленню сферы міждзяржаўнага 
суп ра цоўніцтва, павелічэнню інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі для замежных партнёраў, 
асабліва ў галіне турызму, аховы агульнаеўрапейскай культурнай спадчыны, супрацоўніцтва  
з беларускімі навуковымі і культурнымі ўстановамі, калектывамі мастацкай творчасці.

Асобным напрамкам з’яўляецца наладжванне ўзаемадзеяння з грамадскімі арганізацыя-
мі і грамадзянскімі ініцыятывамі на аснове скаардынаваных праграм супрацоўніцтва, сумесных 
мерапрыемстваў, рэалізацыя якіх будзе спрыяць умацаванню нацыянальнай бяспекі ў духоўна-
маральнай сферы, грамадзянскага міру і згоды, пераадоленню негатыўных з’яў грамадскага 
жыцця, павышэнню ўстойлівасці грамадскай свядомасці да дэструктыўных уздзеянняў масавай 
культуры, штучных і некрытычна ўспрымаемых каштоўнасных запазычанняў.

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» доўга-
тэр мiновымі мэтамі i задачамі дзяржаўнай палiтыкi ў галіне культуры з’яўляюцца:

– забеспячэнне i абарона канстытуцыйнага права кожнага грамадзяніна на ўдзел у культур
ным жыццi;

– устанаўленне гарантый свабоды мастацкай творчасцi i iншай творчай дзейнасцi;
– садзейнiчанне захаванню, развiццю i распаўсюджванню культуры на карысць iнтарэсаў ча

лавека i грамадства;
– сацыяльная абарона работнiкаў культуры i творчых работнiкаў;
– абарона грамадскай маралi, сцвярджэнне гуманiстычных iдэй i высокiх маральных пачаткаў 

у грамадскiм жыццi, фармiраванне эстэтычнага жыццёвага асяроддзя;
– развiццё мiжнароднага супрацоўнiцтва ў галiне культуры [7].
Мова – адна з галоўных этнічных прыкмет, духоўны набытак народа, аснова i найважней

шая частка яго культуры. Культурнае развіццё беларускай нацыi патрабуе актыўнай культурна-
моўнай дзейнасцi дзяржавы і грамадства. Галоўны з напрамкаў гэтай дзейнасцi – захаванне  
i раз вiццё беларускай мовы як зыходнай формы нацыянальнай культуры ва ўcix аспектах яе 
функ цыянавання (у мастацтве, мастацкай адукацыi, побыце i г. д.) і асновы самасвядомасці бела-
ру скага народа.

Надзённай задачай з’яўляецца распаўсюджванне беларускай мовы ва ўсіх важнейшых сферах 
жыцця. Беларуская мова павінна стаць важнейшым атрыбутам культурнага жыцця ў рэспубліцы, 
аказваць уплыў на ўзаемаадносіны ў грамадстве, стаць на практыцы сімвалам нацыянальнай 
самаідэнтыфікацыі, паспяхова выконваць усе важнейшыя грамадскія функцыі і вытрымліваць 
канкурэнцыю з іншымі мовамі.

Дзяржаўная культурная палiтыка павiнна прадугледжваць падтрымку, развiццё i пашырэнне 
валодання i карыстання iншымi мовамі, акрамя беларускай i рускай, знакавымi сiстэмамi розных 
тыпаў, што абслугоўваюць зносiны нацыянальнай культуры ў міжнароднай сферы.
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Асаблiвасцю беларускай нацыянальнай культуры з’яўляецца яе рэгiянальная разнастай-
насць, якая служыць крынiцай новых форм i асновай развіцця прафесiйнага i народнага мас-
тацтваў. На Беларусi вылучаецца шэсць асноўных культурных рэгiёнаў: Падняпроўе, Панямон
не, Усходняе Палессе, Заходняе Палессе, Паазер’е i Цэнтральны рэгiён. Падтрымка рэгiянальных 
культур прадугледжвае наступныя напрамкi дзейнасцi:

– захаванне рэгiянальных культурных традыцый;
– стварэнне аптымальнай iнфраструктуры мясцовых культур з улiкам спалучэння агульна

нацыянальных i рэгiянальных тэндэнцый;
– этналагiчнае даследаванне рэгiянальных культур на навуковым, навукова-асветніцкім  

і края знаўчым узроўнях;
– развiццё i ўдасканаленне форм, спосабаў, шляхоў, сродкаў трансляцыі рэгiянальных куль

турных традыцый нашчадкам.
Культурная прастора Белаpyci ўяўляе сукупнасць культур разнастайных этнічных су-

польнасцей: рускiх, палякаў, украiнцаў, лiтоўцаў, латышоў, татар, яўрэяў i iнш. Захоўваючы сваю 
нацыянальную адметнасць, усе яны ўваходзяць у агульнанацыянальную культурную прастору 
беларускай дзяржавы.

Дзяржаўная палiтыка ў сферы культуры ахоўвае гістарычна сфарміраванае суiснаванне  
i ўзаемадзеянне культур нацыянальных супольнасцей з культурай беларусаў, гарантуе свабоднае 
развiццё нацыянальных i этнiчных груп насельнiцтва краiны i клапоцiцца аб ix свабоднай куль
турнай арыентацыi i iнтэграцыi ў агульнанацыянальную культурную прастору.

Дзяржаўная палiтыка ў сферы аховы гiсторыка-культурнай спадчыны грунтуецца на прын
цыпах прызнання яе фактарам развiцця дзяржавы.

Асноўнымі задачамі Праграмы супрацоўніцтва НАН Беларусі і Міністэрства культуры  
ў галіне аховы гiсторыка-культурнай спадчыны з’яўляюцца:

– унясенне прапаноў у дзеючыя нарматыўныя прававыя акты з мэтай забеспячэння вырашэн
ня дзяржаўных задач і ажыццяўлення дзяржаўнай палітыкі ў сферы аховы гісторыка-культурнай 
спадчыны; 

– удасканаленне абгрунтаванняў навукова-праектных рашэнняў для рэстаўрацыйна-аднаў-
лен чых работ на гісторыка-культурных каштоўнасцях;

– удасканаленне навуковага кіраўніцтва ў ходзе работ на гісторыка-культурных каш- 
тоў на сцях;

– падрыхтоўка экспертных заключэнняў па аб’ектах матэрыяльнай і нематэрыяльнай спад
чыны, прапанаваных для надання статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці.

Аўтэнтычныя формы традыцыйнай культуры патрабуюць спецыяльнай увагi i спецыфiчных 
падыходаў. У першую чаргу гэта тычыцца жывых форм, якiя найбольш востра адчуваюць 
дэструк тыўнае ўздзеянне глабалізацыі, масавай культуры, урбанізацыі. Захаванне жывых 
тра дыцый немагчыма без мэтанакiраванай i доўгатэрмiновай навуковай падтрымкi. Такая пад
трымка заключаецца ў сiстэме метадаў, накiраваных на стварэнне:

– нарматыўнай прававой базы для вызначэння прававых, сацыяльна-эканамiчных i арга-
нiзацыйных норм у галiне аховы i захавання аўтэнтычных форм нематэрыяльнай культурнай 
традыцыi; 

– умоў для навуковай рэстаўрацыі аўтэнтычных традыцый i натуральнага асяроддзя іх 
існавання.

Неабходна каардынацыя памiж навуковымі ўстановамі Нацыянальнай акадэміі навук 
Бе ла русі, установамі культуры i адукацыi. Такая работа прадугледжвае вырашэнне наступ- 
ных праб л ем:

– арганiзацыі i каардынацыі навуковых даследаванняў у галіне традыцыйнай культуры;
– метадычнага забеспячэння дзейнасці ўстаноў культуры: дамоў (цэнтраў) рамёстваў, фаль

клору, народнай творчасцi i iнш.
Матэрыяльныя формы традыцыйнай народнай культуры беларусаў прадстаўлены галiной 

на роднага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, рамёствамi i мастацкiмi промысламi. 
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Падтрымцы i захаванню культурнай спадчыны садзейнiчаюць Закон Рэспублікі Беларусь 
«Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамёствах) у Рэспублiцы Беларусь», Палажэнне 
аб народным майстры і іншыя заканадаўчыя акты [8].

Прыярытэтнымi праблемамi павiнны стаць узмацненне i даследаванне ролi прафесiйнага 
мастацтва ў эстэтычным i маральным выхаваннi, пераход да актыўнага развiцця ўcix яго вiдаў, 
павышэнне прэстыжу работнiкаў творчых прафесiй, радыкальнае паляпшэнне матэрыяльнай 
базы, умоў i якасцi падрыхтоўкi спецыялiстаў.

2. Фундаментальныя даследаванні – інавацыйнаму развіццю культуры

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры – буйнейшая навуковая ўста-
нова ў Аддзяленні гуманітарных навук і мастацтваў (196 супрацоўнікаў, 27 дактароў навук,  
у тым ліку 1 акадэмік, 6 членаў-карэспандэнтаў, 86 кандыдатаў навук) складаецца з двух філіялаў: 
«Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы» і «Інстытут мовы  
і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы». Цэнтр валодае ўнікальнай базай крыніц для дасле
давання пытанняў мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі, мовы і літаратуры. Калекцыі 
помнікаў старажытнабеларускага мастацтва і фальклорныя запісы ўключаны ў Дзяржаўны 
рэестр навуковых аб’ектаў, якія складаюць нацыянальны здабытак.

Вырашэнне дзяржаўных задач патрыятычнага выхавання і сацыяльна-эканамічнага 
развіцця беларускага грамадства. Навукоўцы Цэнтра канцэнтруюць увагу на комплексным 
вывучэнні самабытнасці беларускага мастацтва, матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў, 
мовы і літаратуры. Праводзяцца навуковыя даследаванні ў галіне мастацтвазнаўства, этналогіі  
і фалькларыстыкі, мовы і літаратуры, якія забяспечваюць навуковае суправаджэнне дзяржаўных 
рашэнняў у сферы нацыянальнай палітыкі, захавання традыцыйнай і развіцця сучаснай культу
ры беларусаў і этнічных груп, умацавання этнакультурных кантактаў з народамі свету, выхаван
ня пачуцця патрыятызму, любові да сваёй Радзімы і народа.

Выкананы цэлы рад праектаў, якія маюць важнае сацыяльна-эканамічнае значэнне: «Народ-
ная архітэктура Беларусі: традыцыі і роля ў развіцці сельскіх ландшафтаў і адраджэнні сяла», 
«Традыцыі і інавацыі ў сучаснай архітэктуры і дызайне». Створаны падручнікі, вучэбныя да па-
можнікі, слоўнікі і даведнікі, што шырока выкарыстоўваюцца ў паўсядзённай практыцы: «Слоў-
нік беларускай мовы», «Арфаграфічны слоўнік», «Беларуска-рускі слоўнік. ТТ. 1–3», «Руска-бе-
ларускі слоўнік. ТТ. 1–3».

Ахова гісторыка-культурнай спадчыны, развіццё турызму. Напрацаваныя больш чым 
за паўстагоддзя вынікі даследаванняў маюць вялікае значэнне для справы захавання гісторыка-
культурных каштоўнасцей, як матэрыяльных, так і нематэрыяльных. Фундаментальнае выдан
не «Беларуская народная творчасць», якое налічвае больш за 40 тамоў, з’яўляецца ўнікальнай 
анталогіяй беларускай фалькларыстыкі, змяшчае ўсё багацце і разнастайнасць беларускай 
духоўнай культуры: песні, балады, паданні і г. д. Гэтая навуковая база пакладзена ў аснову ўсіх 
айчынных праграм навучання ў галіне фалькларыстыкі, праграм курсаў і спецкурсаў наву
чальных устаноў і адыгрывае істотную ролю ў вырашэнні праблем аховы фальклору, надання 
помнікам нематэрыяльнай духоўнай спадчыны статусу нацыянальнай каштоўнасці. Працягам 
стала шматтомнае выданне «Беларускі фальклор: віды, жанры, паэтыка» з шасці тамоў, энцы
клапедыя «Беларускі фальклор» у двух тамах.

Дзякуючы шматгадовай працы Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору  
імя К. Крапівы створаны «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі», што мае непасрэд-
нае дачыненне да праблемы аховы помнікаў архітэктуры, манументальнага мастацтва, гора да-
бу даўніцтва і сядзібна-паркавага дойлідства. Восем тамоў гэтага выдання з’яўляюцца, па сут-
насці, дзяржаўным спісам помнікаў, падставай, якая дазваляе надаваць ім ахоўны статус. У Зво дзе  
змешчаны звесткі і атрыбуцыя па больш як 16 тысячам археалагічных, гістарычных, архі тэк-
турных, манументальных і іншых помнікаў нашай краіны. Выданні, падрыхтаваныя інсты ту-
там, маюць міжнароднае прызнанне: напрыклад, «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалю цыі ва 
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ўсход неславянскім і еўрапейскім кантэксце» з шасці кніг узнагароджана дыпломам на Мас коў-
скім кніжным кірмашы, прысвечаным 20-годдзю СНД.

Выйшла 10 кніг выдання «Гарады і вёскі Беларусі». Плануецца падрыхтаваць 16 тамоў, 
дзе будзе ахоплена больш за 24 тысячы хутароў, вёсак, мястэчак, малых і буйных гарадоў: вы
кладзена іх гісторыя на падставе найноўшых гісторыка-бібліяграфічных даследаванняў, новых 
матэрыялаў, здабытых у экспедыцыях, выяўленых у архівах. Гэтая праца мае вялікае значэнне 
не толькі для навучальнага працэсу, але і для органаў дзяржаўнага кіравання.

Як адзначалася, дзяржава праяўляе вялікі клопат і аказвае значную фінансавую падтрымку 
ў галіне рэстаўрацыі і аховы помнікаў, ідзе рэгенерацыя гістарычных цэнтраў Гродна, Пінска, 
іншых гарадоў, ёсць асобныя праграмы па аднаўленні помнікаў сядзібна-паркавага мастацтва. 
У выніку працы вызначылася вялікая колькасць праблем, памылак, спрэчных і недакладных 
рашэнняў. Усё гэта непакоіць і спецыялістаў, і грамадскасць нашай краіны. Не толькі з пункту 
гледжання таго, што многія аб’екты гістарычнай спадчыны Беларусі павінны быць уключаны 
ў Спіс сусветнай і культурнай спадчыны ЮНЕСКА, але і таму, што гэтую спадчыну неабходна 
аднаўляць і рэстаўрыраваць якасна, па апошняму слову навукі.

Сёння Інстытут актыўна ўдзельнічае ў рабоце над дапаўненнямі і змяненнямі ў Закон 
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны». У выніку супрацоўніцтва з адпаведнымі мі ніс тэр скімі 
ўпраўленнямі ўпершыню ўнесены тры прынцыповыя змены ў закон. Пры выкананні работ на матэ
рыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях катэгорыі 0, 1 і 2 кіраўнікі праек таў пры зна чаюцца 
Міністэрствам культуры па прадстаўленні заказчыка на падставе заключэння На цы янальнай 
акадэміі навук Беларусі і ўзгаднення Навукова-метадычнай рады. Такая папраўка дае рэальную 
магчымасць акадэмічнай навуцы аказваць істотны ўплыў на якасную арганізацыю гэтай работы.

Пастаянна вядзецца работа па пошуку, навуковай атрыбуцыі і перакладу на сучасную бела
рускую мову помнікаў старажытнабеларускай літаратуры, у тым ліку і тых, якія захоўваюцца  
за межамі нашай краіны.

У рамках рэалізацыі інавацыйных праектаў з Міністэрствам спорту і турызму выйшаў рад 
прац, накіраваных на навуковае забеспячэнне турызму ў Беларусі. Гэта калектыўная манаграфія 
«Турыстычная мазаіка Беларусі» (на рускай і англійскай мовах), манаграфіі «Гісторыка-куль-
турныя ландшафты Беларусі», «Падарожжа па Беларусі: гарады і гарадскія пасёлкі», серыі арты-
кулаў у перыёдыцы. У апошнія гады распрацаваны праекты «Духоўныя традыцыі ў народным 
жыллі як фактар развіцця экатурызму», «Беларуска-румынскі турызм: перспектывы развіцця  
ў кантэксце транс’еўрапейскіх турыстычных калідораў». Пачалася праца над праектам электрон
нага атласа гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі, Збору рухомых помнікаў гісторыі і куль
туры. У бягучым годзе выходзіць у свет першы том шматтомнай серыі «Нарысы гісторыі 
культуры Беларусі», прысвечаны культуры сацыяльнай эліты.

Рэпрэзентацыя культурнай спадчыны рэгіёнаў. Распрацавана навуковае абгрунтаванне 
для надання народна-традыцыйнаму абраду «Шчодрык» з в. Рог Салігорскага раёна Мінскай 
вобласці статусу помніка нематэрыяльнай культурнай спадчыны, навуковае суправаджэнне 
абрадаў «Конікі» г. п. Давід-Гарадок Столінскага раёна Брэсцкай вобласці, «Будслаўскі фэст» 
Мядзельскага раёна Мінскай вобласці для ўключэння іх у спіс помнікаў нематэрыяльнай куль
турнай спадчыны. Аддзел музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі прымаў удзел у падрыхтоўцы 
дакументацыі па абраду «Тураўскі карагод», якому нададзены статус нематэрыяльнай гісторыка-
культурнай каштоўнасці. Супрацоўнікі аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў 
гатовы аказаць неабходную навукова-метадычную і арганізацыйную дапамогу па ўключэнні  
ў Спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны ў якасці помнікаў абрадаў «Ваджэнне 
куста» (Пінскі раён), «Провады русалкі» (Лоеўскі раён) і інш.

Вядзецца сумесная праца над буйнымі рэгіянальнымі праектамі «Традыцыйная мастацкая 
культура беларусаў». Па выніках даследавання з друку выйшлі кнігі: «Традыцыйная мастацкая 
культура беларусаў: у 6 т.: Магілёўскае Падняпроўе; Віцебскае Падзвінне; Гродзенскае Паня
монне (у 2 кн.); Брэсцкае Палессе (у 2 кн.), Гомельскае Палессе (у 2 кн.)».

Супрацоўнікі аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў праводзяць збор і сіс-
тэматызацыю фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў у рэгіёнах, падрыхтоўку народных свят, 
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фестываляў і конкурсаў мастацкай самадзейнасці. Прыкладам такога супрацоўніцтва можа стаць 
навукова-метадычнае суправаджэнне штогадовага міжнароднага фестывалю народнай твор-
часці «Фальклор без межаў» у Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці.

Даследаванне праблем нацыянальнай мовы і літаратуры, паходжання беларускага на-
рода і сучасных этнічных працэсаў. У апублікаваных выпусках «Гістарычнага слоўніка бе
ларускай мовы» ўпершыню лексікаграфічную апрацоўку атрымалі каля 4000 новых лексічных 
адзінак. «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» – першы і адзіны ў айчыннай гуманітарыстыцы 
даведнік, які з максімальнай паўнатой адлюстроўвае багацце слоўнікавага фонду беларускай 
мовы ў перыяд ХIV–ХVIII стст., з’яўляецца надзейнай крыніцай пазнання мінулага Беларусі, дае 
багатую інфармацыю пра сацыяльна-эканамічнае жыццё, матэрыяльную і духоўную культуру 
беларускага народа. Слоўнік спрыяе захаванню, перадачы і папулярызацыі інтэлектуальнай спад
чыны беларусаў. Яго выданне ўмацоўвае статус беларускай гуманітарнай навукі на міжнародным 
узроўні. Супрацоўнікі Цэнтра прымалі актыўны ўдзел у распрацоўцы доўгачасовага праек
та «Агульнаславянскі лінгвістычны атлас». Гэта найбуйнейшы праект у гісторыі сусветнай 
лінгвагеаграфіі, над якім працуюць мовазнаўцы 12 славянскіх краін і Германіі.

У адпаведнасці з распараджэннем Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб ўвекавечванні памяці 
народнага пісьменніка Беларусі Шамякіна Івана Пятровіча» праведзена навукова-тэксталагічнае 
даследаванне тэксту чарговых тамоў (16-га, 17-га і 18-га), куды ўключаны раманы 1979–1987 гг. 
Падрыхтаваныя тамы будуць запатрабаваны даследчыкамі пры далейшым, больш паглыбленым 
вывучэнні творчасці І. Шамякіна, а таксама актуальных праблем літаратуразнаўства, лінгвістыкі, 
многіх гістарычных падзей, маральных праблем. Творы І. Шамякіна будуць задзейнічаны ў сфе
ры адукацыі, культуры, выдавецкай дзейнасці. Завершана выданне творчай спадчыны класікаў 
беларускай літаратуры Якуба Коласа (у 20 тамах), Максіма Танка (у 13 тамах), выдаецца збор 
твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі (у 10 тамах), распрацоўваецца 50-томная 
серыя «Залатая калекцыя беларускай літаратуры» (выйшлі першыя 4 тамы), пачалося выданне 
цыкла «Помнікі старажытнай пісьменнасці Беларусі». Гэтыя і іншыя кніжныя выданні карыста
юцца вялікім попытам у сучаснага чытача.

Выніковай працай, у якой дадзена аб’ектыўная новая канцэпцыя этнагенезу і этнічнай гісторыі 
беларускага народа, яго матэрыяльнай і духоўнай культуры, з’яўляецца трынаццацітомнае 
выданне «Беларусы», якому няма аналагаў у СНД і Еўропе. У 2009 годзе яно было ўдастоена 
прэміі «За духоўнае адраджэнне». У манаграфіі «Беларусы. Сучасныя этнакультурныя працэ
сы» ўпершыню ў беларускай этналогіі на падставе матэрыялаў шматгадовых палявых экспеды
цыйных даследаванняў, статыстычных і архіўных крыніц аналізуюцца асноўныя фактары этна
культурнай дынамікі. Раскрываецца роля дзяржавы ў фарміраванні сучасных этнакультурных 
працэсаў, апісваюцца сучасныя святы, традыцыі сямейнага выхавання і этнакультурныя змены 
ў сям’і, прафесійная культура і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва.

У кнізе «Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем» раскрыты 
важнейшыя аспекты культуры рэгіёна: матэрыяльнай (традыцыйная ежа, асаблівасці народнага 
дойлідства, касцюма), сацыяльнай (сямейныя і грамадскія адносіны), духоўнай (канфесіянальныя 
працэсы, святы, абрады, звычаі, сучасны тэатр), этнічнай гісторыі, дэмаграфічных і міграцыйных 
працэсаў Усходняга Палесся. Здабытыя матэрыялы палявых этнаграфічных даследаванняў  
і архіўныя крыніцы ўводзяцца ў навуковы ўжытак упершыню.

У калектыўнай манаграфіі «Кто живет в Беларуси» раскрыта сацыяльная (дэмаграфія, сямей-
ныя адносіны, грамадскія аб’яднанні), матэрыяльная (жыллё, традыцыйная ежа, касцюм) і ду-
хоўная (вераванні, абрады, фальклор, рэлігійныя традыцыі) культура народаў, якія пражываюць 
на тэрыторыі Беларусі, разгледжана гісторыя канфесій і сучасная рэлігійная сітуацыя ў краіне.

Манаграфіі «Мужчынскі касцюм Беларусі» і «Жаночы касцюм Беларусі» выклікалі вялікую 
цікавасць, у тым ліку з боку мастакоў, мадэльераў, сцэнографаў і былі ўдастоены прэміі Нацыя
нальнай акадэміі навук.

Папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны і распрацоўка праектаў у сферы 
музе ефі кацыі. Вынікі фундаментальных даследаванняў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаг-
ра фіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі атрымалі практычнае ўкараненне ў стварэнні 
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навуковага праекта музеефікацыі другога пускавога комплексу палаца ансамбля Радзівілаў  
у Нясвіжы. Праведзена комплекснае даследаванне помнікаў народнага дойлідства для Белару
скага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту.

Зроблены метадычныя распрацоўкі па рэканструкцыі беларускага традыцыйнага касцюма 
для выкарыстання УП «Скарбніца» канцэрна «Белмастацпромыслы». На аснове еўрапейскага 
вопыту захавання гісторыка-культурных ландшафтаў распрацавана канцэпцыя Нацыянальнага 
парка «Нарачанскі».

У справе папулярызацыі архітэктурнай спадчыны Беларусі важнае месца займаюць новыя 
шматтомныя працы «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапей-
скім кантэксце», «Праваслаўныя храмы Беларусі», «Каталіцкія храмы Беларусі», манаграфія 
«Беларусь у малюнках Напалеона Орды» і інш.

Пашыраецца праца з рэгіёнамі па папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны, аказанні 
неабходнай метадычнай дапамогі ўстановам культуры на месцах. Распрацавана навуковая кан
цэпцыя Астравецкага гісторыка-этнаграфічнага музея. Арганізуюцца святы рамёстваў, семі на-
ры-практыкумы, майстар-класы ў рэгіёнах рэспублікі.

Матэрыялы, сабраныя этнамузыколагамі ў выніку шматгадовых экспедыцый, уключаны ў рэ-
пертуарныя канцэртныя праграмы Беларускага дзяржаўнага народнага хору, Нацыянальнай ха
равой капэлы, ансамбля «Харошкі», рэгіянальных прафесійных і фальклорных калектываў. Дас-
ледаванні Цэнтра знайшлі прымяненне ў развіцці культурна-асветніцкай сферы рэгіёнаў. На родна-
традыцыйная культура пастаянна папулярызуецца на штогадовых Днях беларускага пісьменства.

Праведзены цыкл заняткаў з удзельнікамі Рэспубліканскага навукова-практычнага семінара 
«Культурная спадчына як духоўная каштоўнасць у выхаванні і развіцці дзяцей і моладзі» («На
цыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі», кіраўнікі калектываў дэкаратыўна-
прыкладной творчасці і спецыялісты ўстаноў пазашкольнага выхавання і навучання), для кан
цэрна «Белмастацпромыслы» пры Упраўленні справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь правед
зены Рэспубліканскі семінар для работнікаў аддзелаў культуры і музеяў, семінар-практыкум  
у г. Ма гілёве для работнікаў дамоў рамёстваў і музеяў.

У рамках выканання плана мерапрыемстваў дагавора аб супрацоўніцтве паміж НАН Бела-
русі і Міністэрствам культуры супрацоўнікі Цэнтра выступілі арганізатарамі і ўдзельнікамі рада 
акцый: 3-га Рэспубліканскага фестывалю-кірмашу рамёстваў «Вясновы букет», 2-га Рэспуб лі-
канскага свята-конкурсу выцінанкі «Чароўныя нажніцы», 4-га абласнога свята-конкурсу «Разь
бы зачараванне» ў г. Мядзелі, 3-га абласнога свята-конкурсу паясоў і выцінанкі «Умельцы»  
ў г. Узда, 9-га абласнога свята-конкурсу драўлянай скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва» ў г. Ба-
рысаве, 8-га Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур і інш.

Актыўная работа ажыццяўляецца на базе створанай у Цэнтры музейнай калекцыі. Штогод 
музей наведваюць каля 5 тыс. чалавек, на яго базе працуе вучэбна-метадычны цэнтр, праходзяць 
практыку студэнты ВНУ. Музей шырока прадстаўляе мастацтва Беларусі на выстаўках за мяжой. 
Калекцыі музея пастаянна выкарыстоўваюцца ў праграмах тэлебачання. На аснове калекцыі 
фальклорных запісаў рыхтуюцца розныя тэле- і радыёперадачы, праходзяць навучанне студэн
ты, працуюць спецыялісты культурна-асветніцкай сферы. Беларускім відэацэнтрам на аснове 
фальклорна-этнаграфічных сцэнарыяў знята серыя з 10 відэафільмаў: «Дажынкі», «Масленіца», 
«Купалле», «Вялікдзень», «Мой родны кут» і іншыя.

Супрацоўнікі Цэнтра рэгулярна выступаюць на радыё і тэлебачанні, у перыядычным дру
ку (каля 200 выступленняў штогод), уваходзяць у склад педкалегій і выдавецкіх саветаў наву
ковых і навукова-папулярных часопісаў, чытаюць адкрытыя лекцыі, удзельнічаюць у стварэнні 
фільмаў і навукова-папулярных тэлепраграм.

Фарміраванне пазітыўнага іміджу краіны. Укладам у фарміраванне пазітыўнага іміджу 
Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца міжнародныя канферэнцыі пад эгідай ЮНЕСКА: «200-годдзе 
з дня нараджэння Напалеона Орды», «Сусветная фальклорная спадчына: мінулае, сучаснасць, 
перспектыўныя напрамкі даследаванняў», «Умацаванне нацыянальнага патэнцыялу па захаванні 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны».

Праведзена кансультацыйная сустрэча і трэнінг ЮНЕСКА для экспертаў краін СНД «Ума
цаванне нацыянальнага патэнцыялу па захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны». 
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На заключнай сесіі Рэгіянальнай сустрэчы прыняты распрацаваныя ў рамках выканання задан
ня Рэкамендацыі па ўмацаванні нацыянальнага патэнцыялу па захаванні нематэрыяльнай куль
турнай спадчыны для краін кластара Бюро ЮНЕСКА ў Маскве. Праведзены XV Міжнародны 
з’езд славістаў. У гэтых форумах прымалі ўдзел прадстаўнікі вядучых даследчых школ Еўропы, 
Паўночнай Амерыкі, Азіі, Аўстраліі. Навукоўцы Цэнтра прадстаўлены ў Еўрапейскім савеце  
па культуры, Міжнароднай арганізацыі народнай творчасці (ЮНЕСКА), Міжнародным камітэце 
славістаў. Толькі за 2012 год Цэнтрам арганізавана і праведзена 11 выставак, дзе прадстаўлена  
350 экспанатаў, у тым ліку ў дыпламатычных прадстаўніцтвах Беларусі ў Вялікабрытаніі (Лон-
дан) і Францыі (Парыж).

Сфера адукацыі. Цэнтр з’яўляецца вядучай установай па падрыхтоўцы спецыялістаў вы-
шэйшай кваліфікацыі (кандыдатаў і дактароў навук) па раду гуманітарных спецыяльнасцей. 
У Цэнтры працуюць 4 доктарскія Саветы (этналогія і фалькларыстыка, мастацтвазнаўства, 
мовазнаўства, літаратура).

Вучоныя Цэнтра чытаюць у ВНУ звыш 30 курсаў лекцый па 10 спецыяльнасцях, кіруюць 
да следаваннямі магістрантаў і аспірантаў. Сумесна з БДУ створаны філіялы кафедр этналогіі, 
музеялогіі і гісторыі мастацтваў, беларускай мовы; сумесна з Беларускай акадэміяй маста-
цтваў – цэнтр вучэбнай практыкі студэнтаў творчых спецыяльнасцей пры Музеі старажытна
беларускай культуры. Дзякуючы працы вучоных Цэнтра ў ВНУ забяспечана выкладанне но
вых курсаў па развіцці турызму, айчыннага кіно, этнамузыкалогіі і музеязнаўству.

Распрацоўка нарматыўных і рэгламентуючых дакументаў. Пры актыўным удзеле 
супрацоўнікаў Цэнтра быў падрыхтаваны праект Дзяржаўнай праграмы адраджэння вытворчасці 
слуцкіх паясоў і стварэння нацыянальных брэндаў сувенірнай прадукцыі. Гэта стала формай 
рэалізацыі пункта 1.7.7. пратакола даручэнняў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 жніўня 
2012 г. і яшчэ адным крокам на шляху адраджэння культуры беларускага народа, яе шырокай 
прапаганды як унутры краіны, так і за яе межамі.

Мовазнаўцы Цэнтра распрацавалі «Закон аб мовах Рэспублікі Беларусь» і «Правілы бела-
ру скай арфаграфіі і пунктуацыі». Вынікі навуковых даследаванняў выкарыстаны пры распра-
цоў цы нар матыўных дакументаў у рамках Дзяржаўнай фундаментальнай праграмы «Захаванне 
і развіццё культуры Рэспублікі Беларусь (2006–2010 гг.)»; Праграмы «Прыярытэтныя напрамкі 
развіцця тэатральнай справы ў Рэспубліцы Беларусь (2001–2010 гг.)» Міністэрства культуры 
Беларусі. Комплекснае даследаванне сучаснага сцэнічнага мастацтва Беларусі дазволіла ства-
рыць канцэпцыю развіцця беларускага тэатральнага мастацтва, накіраваную на захаванне 
рэалістычных традыцый і нацыянальнай самабытнасці; сфармуляваць прыярытэтныя напрамкі 
сучаснага выяўленчага і сцэнічнага мастацтва па захаванні традыцыйных культурных і ма раль-
ных каштоўнасцей беларускага народа.

Распрацавана нарматыўна-прававая база стандартызацыі нацыянальнай тапаніміі: падрых та-
ваны тэхнічныя кодэксы сфарміраванай практыкі па перакладу тапаніміі сумежных з Бела рус сю 
дзяржаў на беларускую мову, створаны комплекс прац «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Бе-
ларусь», зацверджаны ў якасці нарматыўнага выдання, прызначанага для выкарыстання рэс пуб-
ліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі Рэспублікі Бе ларусь.

3. Інавацыйныя даследаванні  
і нявырашаныя праблемы захавання культурнай спадчыны

Па гранту БРФФД былі прааналізаваны кампазіцыйныя асаблівасці паркавага комплексу 
«Альба» ў Нясвіжы.

У рамках праекта па заказу Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва «Падрыхтаваць да 
выдання і выдаць «Дапаможнік праекціроўшчыку. Укараненне нацыянальных і рэгіянальных 
традыцый планіровачнай арганізацыі, кампазіцыі, мастацкай выразнасці ў архітэктуру і горада-
бу даў ніцтва Беларусі» заснавана серыя навукова-метадычнага суправаджэння «Дапа можнік 
архітэктару» і выдадзена манаграфія «Архітэктурная спадчына Беларусі. Развіццё традыцый, 
ахова і рэстаўрацыя» (Мн., 2005), дзе абагульнены вопыт айчыннай рэстаўрацыі і распрацаваны 
рэкамендацыі па рэгенерацыі гістарычнай забудовы вёсак, мястэчак і гарадоў.
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Пры падтрымцы Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследа ван-
няў праведзены аналіз прыродна-каштоўных тэрыторый і гісторыка-культурных ландшафтаў 
Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту (Мн., 2005) – першае абагульненае 
даследаванне айчыннай скансэналогіі.

Па заказу УП «Мінскграда» ў рамках карэкціроўкі Генеральнага плана г. Мінска вы ка-
на ны раздзел «Гісторыка-культурная спадчына горада: гісторыка-бібліяграфічныя дас ле да ван-
ні; гісторыка-горадабудаўнічы апорны план» (2006–2007 гг.). У выніку значна пашыраны ме жы 
горадабудаўніча-каштоўных тэрыторый, якія ўключаюць забудову 40–60-х гг. мінулага ста год-
дзя. Рад раёнаў, іх забудова ўключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каш тоў насцей.

Па заказу УП «Мінскпраект» выканана распрацоўка навуковага праекта «Канцэпцыя экспа-
зіцыйных кампанентаў сядзібы і жылля Мінска XII–XVI стст.», «Старадаўні вадзяны млын», 
«Традыцыйная культура і побыт гараджан» да праекта «Мінскае замчышча. Нацыянальны гіс-
торыка-археалагічны цэнтр» (2009–2010 гг.). Ажыццёўлена рэканструкцыя гістарычнага жы лога 
і гаспадарчага асяроддзя. Праект адзначаны на маладзёжным інавацыйным форуме 2010 г.

У ходзе распрацоўкі праекта ахоўных зон Белдзяржмузея народнай архітэктуры і по бы-
ту інстытутам «Мінскграда», навукоўцамі Цэнтра была выканана гісторыка-архіўная і натурна-
даследчая работа па паселішчах і тэрыторыях, якія ўваходзяць у рэжым ахоўных зон (2011 г.).

У рамках інавацыйнага праекта «Распрацаваць навукова-метадычныя рэкамендацыі і ства-
рыць практычныя дапаможнікі для ўдасканалення працэсу засваення беларускай музычнай 
творчасці (народнай і прафесійнай) у сферы культуры і мастацтва Рэспублікі Беларусь» сфар-
міраваны фона- і нотахрэстаматыі па беларускай музыцы і распрацаваны рэкамендацыі для 
ўста ноў культуры рэспубліканскага, абласнога, гарадскога і раённага падпарадкавання, Белтэ-
ле ра дыёкампаніі, спецыяльных навучальных устаноў, дзіцячых музычных школ, школ і студый  
з эстэтычным ухілам.

Вынікі праекта ўключаны ў аўтарскія курсы лекцый адукацыйных устаноў мастацтваў, 
увайшлі ў манаграфіі па мастацтву і культуры Беларусі, выдадзеныя ў 2007–2010 гг. («Музыка 
ў драматычным тэатры Беларусі», «Беларусы. Т. 11: Музыка», «Сучасныя беларускія кам па зі-
тары» і інш.). У выдавецтве «Вышэйшая школа» ў 2011 г. выйшла фонахрэстаматыя «Беларуская 
на родная песня» (8 электронных дыскаў).

У 2012 годзе заключаны дагавор з фірмай «Трайпл» на распрацоўку навуковага праекта 
музейнай экспазіцыі культурна-этнаграфічнага комплексу «Наш роды кут Сабалі». У выніку на
турных даследаванняў у Брэсцкай вобласці выяўлены аўтэнтычныя пабудовы народнага дой-
лідства, сабраны звесткі пра народных майстроў, носьбітаў нематэрыяльнай культурнай спадчы
ны, распрацаваны праект лакальнага музея пад адкрытым небам. У бягучым годзе працягваецца 
работа па падрыхтоўцы тэматыка-экспазіцыйных планаў.

Для Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь распрацавана навуковае абгрунтаванне 
серыі памятных манет «Народныя промыслы і рамёствы Беларусі».

Для Міністэрства па надзвычайных сітуацыях сабраны, сістэматызаваны і зафіксаваны на 
электронных носьбітах матэрыялы, што раскрываюць гісторыка-культурны патэнцыял 21 раёна 
Брэсцкай, Гомельскай і Магілёўскай абласцей, пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС [9].

Сёння ў сферы аховы і рэстаўрацыі гісторыка-культурнай спадчыны застаецца шэраг пра
блем, у вырашэнні якіх патрабуецца ўдзел акадэмічнай навукі.

Па-ранейшаму працэс разбурэння помнікаў гісторыі і культуры апярэджвае тэмпы іх 
рэвіталізацыі – спадчына, што засталася ад савецкіх часоў.

Праблемай застаюцца канфліктныя суадносіны зон гістарычнай забудовы гарадоў і нова-
будоўляў. Гарады і мястэчкі Беларусі, як і іншых краін Еўропы, гістарычныя, іх забудова ўяўляе 
сабой жывую тканіну, якая часам фарміравалася стагоддзямі. Яна вызначае рэгіянальнае і на
цыянальнае аблічча населеных пунктаў. У вырашэнні гэтай праблемы трэба запоўніць прабелы 
як у тэорыі, так і ў метадалогіі рэстаўрацыі. Неабходна ўлічваць не толькі суверэнітэт помніка 
ці гісторыка-архітэктурнага ансамбля, але і нематэрыяльныя каштоўнасці асяроддзя, спецыфіку 
традыцый, атрактыўнасць прыродных і архітэктурных дамінант, адным словам, увесь тэкст  
у гістарычнай і асяродкавай прасторы.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



84

Улічваючы незаменныя страты, перажытыя гісторыка-культурнай спадчынай краіны па роз-
ных прычынах і ў розныя эпохі, варта імкнуцца да максімальнага захавання аўтэнтычнага 
матэрыялу, у радзе работ на ўнікальных аб’ектах абмяжоўвацца кансервацыяй, дакладна раз-
мяжоўваць рэстаўрацыю і аднаўленне. Навуковая рэстаўрацыя – доўгі і карпатлівы працэс. 
Яе вынікі важныя не толькі для нас, але яшчэ больш для наступных пакаленняў.

У краіне налічваецца ў рознай ступені захаванасці каля тысячы аб’ектаў сядзібна-паркавай 
архітэктуры. У Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей іх амаль паўтары тыся
чы. Асабліва хутка разбураюцца паркі, ператвараючыся ў запушчаны лес. Аднаўленне іх перша
пачатковага аблічча патрабуе глыбокага навуковага суправаджэння.

Беларусь, як і ўсе славянскія краіны, кажучы словамі вядомага мастацтвазнаўцы, мастака  
і рэстаўратара І. Э. Грабара, – краіна дойлідаў. Маецца на ўвазе спадчына яе народнай архітэк-
ту ры, тое, што захавалася ў гістарычных вёсках, мястэчках, прадмесцях гарадоў. Народнае 
дойлідства і цяпер ідзе разам з жыццём, больш за тое, актуальнымі з’яўляюцца яго планіровачныя 
канструкцыйныя рашэнні, матэрыялы, эканамічныя, энергазберагальныя, якія захоўваюць пры
родную натуральнасць і цеплыню.

Але трывожыць шырокае распаўсюджванне псеўданародных, эклектычных збудаванняў, ся-
дзіб, рэканструкцый «пад народную архітэктуру» з ацыліндраванай драўніны, мадыфікаванага 
брусу з чужымі для наяўнага асяроддзя формамі, прапорцыямі, колерам. Відавочная вульгары
зацыя традыцый, мастацтва народных дойлідаў, што адмоўна адбіваецца на ўспрыманні народ
на-традыцыйнай культуры, даверы да яе аўтэнтыкі.

Даследаванні аддзела старажытнабеларускай культуры і вынікі выкананых пры падтрым
цы БРФФД праектаў робяць цалкам рэальнай падрыхтоўку Збору рухомых помнікаў гісто- 
рыі і культуры.

Фундаментальныя і прыкладныя даследаванні акадэмічных вучоных па-ранейшаму складаюць 
навуковую аснову ў фарміраванні дзяржаўнай палітыкі ў галіне захавання гісторыка-культурнай 
спадчыны і нацыянальнага аблічча дзяржавы ў кантэксце сусветнай культурнай разнастайнасці.

У бліжэйшай перспектыве патрабуецца канцэнтрацыя намаганняў на рэалізацыю такога 
важнага напрамку навуковых даследаванняў, як «Гісторыка-культурная спадчына Беларусі і яе 
эфектыўнае практычнае выкарыстанне для развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці». 
Дадзеная распрацоўка будзе спрыяць не толькі вырашэнню актуальных навуковых задач, але  
і ўмацаванню прэстыжу краіны на міжнародным узроўні, яе турыстычнага патэнцыялу, патрыя-
тычнаму і духоўнаму выхаванню моладзі, папулярызацыі ведаў па гісторыі і культуры краіны.

4. Глабалізацыя і задачы міжнароднай супольнасці  
ў галіне аховы культурнай разнастайнасці

На фоне 60-гадовага будаўніцтва Еўрапейскага саюза паўстала пытанне аб захаванні моў-
най і культурнай разнастайнасці. І гэта падаецца сімптаматычным, калі ўспомніць Канвен цыі 
ЮНЕСКА, прынятыя пасля Другой сусветнай вайны. 

У Канвенцыі «Аб ахове культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту» (1954 г.)  
адзначаецца, што «бакі абавязаны паважаць культурныя каштоўнасці, размешчаныя на іх аса-
бістай тэрыторыі, а таксама на тэрыторыі іншых (дзяржаў. – А. Л.)» [1, арт. 4].

Канвенцыя «Аб мерах, накіраваных на забарону і папярэджанне незаконнага вывазу, уво
зу і перадачы правоў уласнасці на культурныя каштоўнасці» (1970 г.) абвяшчае, што «абмен 
культурнымі каштоўнасцямі паміж краінамі ў мэтах адукацыі, навукі і культуры пашырае веды 
пра чалавечую цывілізацыю, узбагачае культурнае жыццё ўсіх народаў і выклікае ўзаемную па
вагу і разуменне паміж краінамі» [2]. 

У афіцыйным дакуменце ЮНЕСКА «Аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчы
ны» (1972 г.) дэкларуецца, што дзяржавы павінны «праводзіць агульную палітыку, накіраваную 
на наданне культурнай і прыроднай спадчыне пэўных функцый у грамадскім жыцці; развіваць 
навуковыя і тэхнічныя распрацоўкі і ўдасканальваць метады работы, якія дазваляюць дзяржаве 
пазбягаць небяспекі, што пагражае яе культурнай і прыроднай спадчыне» [3, арт. 5].
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Прынятая ў 2003 г. Канвенцыя «Аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны» мае  
на мэце не абарону, а менавіта ахову, паколькі «абарона мае на ўвазе стварэнне бар’ераў ва
кол той ці іншай формы выражэння, яе ізаляванасць ад яе кантэксту і мінулага і паніжэнне яе 
са цыяльнай функцыі або каштоўнасці. Ахова звязана з захаваннем яе жывога характару, каш-
тоўнасці і функцыі» [4, с. vi].

У 2005 г. ЮНЕСКА ратыфікавала Канвенцыю «Аб ахове і падтрымцы разнастайнасці форм 
культурнага самавыражэння», дзе асноўнымі мэтамі абвяшчаюцца: «а) ахова і заахвочванне 
разнастайнасці форм культурнага самавыражэння; b) стварэнне ўмоў для росквіту і свабоднага 
ўзаемадзеяння розных культур на ўзаемавыгаднай аснове; с) заахвочванне дыялогу паміж куль-
турамі ў мэтах забеспячэння больш шырокіх і збалансаваных культурных абменаў ва ўсім 
све ц е ў мэтах узаемапавагі культур і культуры свету...; і) умацаванне міжнароднага супра цоў-
ніцтва і салідарнасці ў духу партнёрства, у прыватнасці, для пашырэння магчымасцей краін, 
якія сталі на шлях развіцця, у галіне аховы і заахвочвання разнастайнасці форм культурнага 
самавыражэння» [5, арт. 1].

Усе пазначаныя акты прыняты пасля Другой сусветнай вайны, што, як вядома, нанесла ве-
лі зарныя страты культурным каштоўнасцям Еўропы: гістарычным гарадам, асобным помнікам 
архітэктуры, музеям. Акрамя таго, загінула пакаленне носьбітаў нематэрыяльных культурных 
каштоўнасцей: традыцый, абрадаў, песеннай і вуснапаэтычнай творчасці.

У параўнанні з «Афінскай хартыяй» 1933 года, прынятай па ініцыятыве Ле Карбюзье, пасля-
ваенны пакет канвенцый скіраваны на ахову гісторыка-культурных каштоўнасцей у комп лексе 
(каштоўнасці архітэктуры і мастацтва, народна-традыцыйнай культуры і інш.).

Адкрыты наднацыянальны статус дае магчымасць далучэння розным краінам усіх канты-
нентаў. Мір ва ўсім свеце і мір паміж культурамі рознай этнічнай, канфесійнай, расавай пры-
належнасці – так можна падсумаваць асноўную ідэю пералічаных канвенцый ЮНЕСКА.

Распад СССР і пашырэнне Еўрасаюза ў канцы ХХ стагоддзя, з аднаго боку, абазначылі новыя 
праблемы ў сферы абароны і развіцця сусветнай культурнай прасторы, а з другога – паставі- 
лі канкрэтныя задачы перад міжнароднай супольнасцю і яе прадстаўнічымі арганізацыямі  
ў галіне культуры.

Надыход інфармацыйнай эпохі, фарміраванне глабальных эканамічных прастор, рынкаў 
аб вастрылі канфлікт паміж глабальным і нацыянальным, авангардным і традыцыйным, ма
са в ым і самабытным. Камерцыялізацыя культуры не аслабіла міжканфесійныя і міжэтнічныя 
су пярэчнасці. Спажывецкі характар поп-культуры натыкаецца на супраціўленне традыцый  
і звычаяў. Назіраецца культурная палярызацыя (на аснове хрысціянскіх, ісламскіх і іншых тра-
ды цый). Наплыў мігрантаў, дэмаграфічны крызіс на глебе працяглага эканамічнага крызісу па-
ста вілі вядучыя еўрапейскія краіны перад праблемай абароны нацыянальных культур, тра ды-
цыйных маральных і духоўных каштоўнасцей.

У свеце пазначанага задачамі ААН, Еўрасаюза, ЮНЕСКА ў сферы аховы развіцця сусвет-
най культурнай разнастайнасці як асновы стабільнасці і росквіту цывілізацыі павінен стаць 
працяг работы па:

– захаванні нацыянальных моў, моўнай і дыялектнай разнастайнасці;
– ахове песеннай і вуснапаэтычнай спадчыны народаў і этнічных груп;
– ахове нематэрыяльнай культурнай разнастайнасці;
– пашырэнні структуры Спісу сусветнай культурнай спадчыны;
– пашырэнні спісаў славутых імён.
У маштабах Еўропы, Еўрасаюза і ЮНЕСКА павінны быць вызначаны меры па ліквідацыі 

дысбалансу ў адносінах аховы і рэвіталізацыі гісторыка-культурнай спадчыны заходніх і ўсход-
ніх рэгіёнаў Еўропы.

Пажадана большая адкрытасць з боку Еўрасаюза ў адносінах да Беларусі і іншых краін 
Усход няй Еўропы для пашырэння культурнага абмену, інтэграцыі гісторыка-культурных 
каштоўнасцей Беларусі ў інфраструктуру еўрапейскага турызму, у спісы сусветнай культур-
най спадчыны.
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Багатая культурная спадчына продкаў вызначыла высокі ўзровень і росквіт сучаснай бе ла-
рускай культуры: народна-традыцыйнай і прафесійнай. На міжнародных фестывалях і конкурсах, 
выстаўках і біенале сучасныя беларускія артысты, музыканты, мастакі годна прадстаўляюць 
краіну. Еўрапейскія турысты і госці з усяго свету з цікавасцю знаёмяцца з Беларуссю, ахвотна 
наведваюць гарады, рэгіёны, запаведныя мясціны, помнікі, музеі. Ліквідацыя перашкод і раз-
віц цё культурнага супрацоўніцтва паміж Еўрасаюзам і Беларуссю паспрыяюць і культурнаму 
ўзбагачэнню Еўропы, многія культурныя карані якой бяруць пачатак з беларускай зямлі.

Заключэнне

Дзеля забеспячэння інавацыйнага развіцця культуры неабходна вырашэнне рада навуко
вых праблем.

1. Даследаванні агульных, рэгіянальных і лакальных рыс культуры павінны ўяўляць няспын
ны працэс. Менавіта так можна вырашыць праблему яркага, устойлівага аблічча нацыянальнай 
культуры як часткі сусветнай культурнай разнастайнасці.

Нацыянальная культура – сукупнасць рэгіянальных і лакальных асаблівасцей. Апошнія 
вызначаюць як культурнае, так і эканамічнае, дэмаграфічнае развіццё рэгіёнаў, стрымліваюць 
міграцыю моладзі ў гарады і цэнтр, стымулююць творчую ініцыятыву мясцовых прадпры-
мальнікаў, прыцягненне знешніх інвестыцый.

2. Захаванне і развіццё нацыянальнай культурнай самабытнасці патрабуюць пастаяннага на
вуковага аналізу тэндэнцый у прафесійнай культуры і мастацтве, суадноснасці ў іх традыцый  
і навацый, кансерватызму і авангарду. У міжваенны перыяд ХХ стагоддзя авангарднае мастацт
ва Беларусі, Віцебская школа аказалі вырашальны ўплыў на развіццё канструктывізму і аван
гардных школ Заходняй Еўропы і СССР. Навуковы абгрунтаваны прагноз развіцця прафесійных 
мастацтваў дазволіць стварыць заслон агрэсіўным і разбуральным уздзеянням так званай маса
вай поп-культуры, якая адмаўляе традыцыі і агульначалавечыя каштоўнасці.

3. Складанай праблемай яшчэ з часоў былога СССР з’яўляецца пераадоленне адмоўнага 
балансу суадносін аховы і рэстаўрацыі помнікаў, страты і разбурэння іх першапачаткова 
аблічча. Варта скарыстаць методыку стварэння айчыннага Збору помнікаў (адзіны паспяхо
вы праект, здзейснены ў былым СССР) і зрабіць яго перапрацаванае, дапоўненае новае вы
данне. Наспела выданне Збору рухомых помнікаў, многія з якіх ляжаць без рэстаўрацыі ў 
музейных запасніках, знішчаюцца ў царкоўных прыходах у выніку так званага паднаўлення  
і перапісвання.

Неабходна стварэнне нацыянальнага інвентару нематэрыяльных культурных каштоўнасцей і, 
нарэшце, нацыянальнага электроннага каталога і электроннай карты, адаптаваных да кантролю 
з дапамогай касмічнай навігацыі, трохмерных мадэлей помнікаў архітэктуры.

4. У сістэме адукацыі неабходна ўключыць у вучэбны працэс найноўшыя вынікі даследа ван-
няў у галіне культуры, гісторыка-культурнай спадчыны, паходжання беларускага народа. Па-
глыб ляць веды пра выдатных дзеячаў, іх уклад у сусветную культуру.

Варта адрадзіць традыцыю шэфства над помнікамі, летніх падарожжаў школьнікаў па па
мятных і славутых мясцінах, работу будатрадаў на аб’ектах культуры.

5. У сістэме інфармацыі на падставе сабраных за дзесяцігоддзі навуковых фондаў, калекцый 
і фундаментальных прац стварыць серыю тэм (відэа- і аўдыёперадач) старонак інтэрнэту дзеля 
папулярызацыі ўзораў нацыянальнай культуры, пазбягаючы спекулятыўных і псеўданавуковых 
сюжэтаў, эпатажных ток-шоу, якія ператвараюць аўтэнтычныя сюжэты ў відовішча, скажаюць 
сапраўды сакральны змест мастацкіх народных твораў.

Неабходна імкнуцца да чысціні роднай мовы, пазбягаць яе засмечвання замежнымі тэрмінамі 
і выслоўямі, пазбаўленымі духоўнасці і зместу.

6. Шырокім кластарам культуры з’яўляецца тэатральна-відовішчная дзейнасць. Праблемай 
застаецца месца нацыянальнага рэпертуару на сучаснай сцэне, нацыянальнай драматургіі, сцэ-
на графіі, канцэртнай дзейнасці. Даследаванні пазначаных праблем у ракурсе еўрапейскага кан
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тэксту, пераклады і папулярызацыя беларускай літаратурнай класікі будуць спрыяць не толькі 
цікавасці еўрапейцаў, але і развіццю нацыянальнай драматургіі, тэатра, сцэнічнай культуры.

7. Пашырэнне выкарыстання нацыянальнай культурнай спадчыны ў сферы турызму – важны 
фактар развіцця культуры рэгіёнаў, стварэння эканамічных зон турысцка-рэкрэацыйнага тыпу, 
новых працоўных месцаў у галіне паслуг, развіцці мясцовай інфраструктуры.
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A. I. LAKOTKA

ACADEMIC SCIENCE FOR THE NATIONAL CULTURE DEVELOPMENT

Summary

Article is dedicated to the problems of ethnic traditions, language and identity preservation and development, which  
are guarantors for sustainable progress in the contemporary humanitarian space of mankind today. 

Carefully the activities of the Center for Belarusian culture, language and literature researches in the field of conserva
tion and translation of national historical and cultural heritage have been analyzed.

Also some recommendations for the improvement of humanitarian studies in this field have been developed and pre
sented in the article.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

УДК 821.161.3.09

М. І. МУШЫНСКІ, М. А. ТЫЧЫНА, С. Л. ГАРАНІН

ОРДЭНА ДРУЖБЫ НАРОДАЎ ІНСТЫТУТ ЛІТАРАТУРЫ  
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ (1931–2008 гг.)

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 03.12.2013)

Памяці першага дырэктара Інстытута літа ра ту-
ры і мастацтва акадэміка І. І. Замоціна (1873–1942) 
прысвячаецца

Асобныя праявы літаратурна-крытычных і тэарэтычных роздумаў пісьменнікаў і чытачоў 
ад люст роўваліся ў беларускай літаратуры амаль што адразу пасля яе ўзнікнення. Аднак фар мі-
ра ванне літаратуразнаўства як асобнай навуковай дысцыпліны пачалося ў Беларусі толькі ў дру-
гой палове – канцы ХІХ ст., пазней чым у суседніх рускай, польскай і ўкраінскай культурах. Гэ та 
тлумачыцца адсутнасцю сістэматычнага друку на беларускай мове, нясталасцю нацыянальна арыен-
таванай інтэлігенцыі, складаным становішчам самой беларускай літаратуры ў ХVІІІ–ХІХ стст.  
і іншымі фактарамі. Пра беларускую літаратуру пачалі пісаць рускія і польскія крытыкі і гіс то-
рыкі, вялікае значэнне мела праца збіральнікаў фальклору, а таксама артыкулы і выданні А. Ры-
пін скага, А. Ельскага, Б. Эпімаха-Шыпілы і інш. Толькі ў самым канцы ХІХ і ў пачатку ХХ ст. 
у сувязі з нацыянальным Адраджэннем пачалі з’яўляцца даследаванні Я. Карскага, М. Багда-
но віча, пазней – В. Ластоўскага і М. Гарэцкага, што сведчыла аб станаўленні нацыянальнага 
літаратуразнаўства.

Кіраўніцтва Савецкай дзяржавы надавала літаратуры вялікае значэнне як фактару ідэала-
гічнай барацьбы, палітычнай агітацыі і народнай асветы. Бурнаму развіццю літара ту ра знаўства 
спрыялі і палітыка беларусізацыі, што праводзілася ў 20-я гады ХХ ст., і агульны ўздым на
цыянальнай культуры. У гэты перыяд вызначылася роля літаратуразнаўчай навукі ў кантэксце 
гуманітарнай культуры маладой рэспублікі: літаратуразнаўства брало на сябе не толькі ролю 
літаратурнай крытыкі і навукі аб паходжанні, сутнасці, законах развіцця мастацтва слова, але, 
закранаючы філасофскія, культуралагічныя, ідэалагічныя і сацыяльна-палітычныя праблемы, 
стала фактарам самаасэнсавання грамадства. Асабліва значнымі былі навукова-крытычныя, 
асветніцка-метадычныя, тэксталагічныя і тэарэтычныя працы вучоных Інбелкульта (1922–1928), 
калі намаганнямі Я. Барычэўскага, А. Вазнясенскага, М. Гарэцкага і іншых літаратараў былі 
закла дзены метадалагічныя асновы далейшага вывучэння беларускай славеснасці. Рэарганізацыя 
Інбел культа ў Беларускую Акадэмію навук прывяла да стварэнння ў яе складзе кафедры лі та-
рату ры. Да пачатку 1930-х гадоў яе навукова-даследчая база была ўжо настолькі значнай, а прэ
стыж літаратуры і літаратурнай навукі настолькі высокім, што 29 сакавіка 1931 года на базе зга-
да най кафедры быў заснаваны Інстытут літаратуры і мастацтва. Яго дырэктарам стаў адзін з па-
чыналь нікаў беларусазнаўства, выдатны даследчык гісторыі рускай і айчыннай літаратуры акадэ мік  
І. І. Замоцін. Артыкулы «Пуціны беларускай літаратуры», «Паэма Якуба Коласа «Сымон му з ы-
ка» як аўтахарактарыстыка», «Чарговыя задачы вывучэння беларускай літаратуры» і інш. свед-
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чы лі аб працэсе выпрацоўкі цэласнай дыялектыка-матэрыялістычнай метадалогіі айчыннага 
літаратуразнаўства, пры якім вопыт рускіх гісторыкаў, тэарэтыкаў і літаратурных крытыкаў творча 
пераасэнсоўваўся і спалучаўся з дасягеннямі беларускай літаратурна-крытычнай думкі дарэвалю-
цый най пары. Вялікую ролю ў станаўленні Інстытута адыгралі таксама Янка Купала і Якуб Колас.

З ліпеня 1935 г. у сувязі са змяненнем структуры Акадэміі быў створаны аб’яднаны Інстытут 
мовы, літаратуры і мастацтва. Яго супрацоўнікамі-літаратуразнаўцамі былі пераасэнсаваны  
і выкарыстаны дасягненні культурна-гістарычнай школы, па-новаму ацэнены эстэтычная пры
рода мастацтва, вызначана роля суб’ектыўна-лірычных элементаў у паэзіі і ў літаратуры ў цэ
лым, вялася падрыхтоўка да напісання поўнамаштабнай «Гісторыі беларускай літаратуры».

У 1936–1937 гг. Інстытут узначальваў А. А. Александровіч, у 1937 г. абавязкі дырэктара вы-
кон ваў Р. В. Краснеўскі, з 1937 г. дырэктарам стаў В. В. Барысенка.

Трагічна склаліся лёсы многіх супрацоўнікаў у другой палове 1930-х гадоў. Рэпрэсіі на заў-
ж ды вырвалі з шэрагу даследчыкаў І. І. Замоціна, Р. В. Краснеўскага, А. Я. Адзінца і многіх 
іншых вучоных. Беспадстаўна арыштаваныя, зняволеныя і асуджаныя, яны без звестак гінулі 
ў сталінскіх лагерах. Адзінкі, якія засталіся на працы, праз усё жыццё пранеслі страх перад 
праследаваннямі, чакаючы новай хвалі рэпрэсій нават тады, калі адгучалі салюты Перамогі, 
калі быў выкрыты культ асобы, калі пачалася «адліга» і краіна ўступіла ў новы этап сацыяльна-
палітычнага і культурнага развіцця. Нягледзячы на цяжкі маральна-псіхалагічны стан, страту 
значнай часткі кадравага патэнцыялу (аб’яднаны Інстытут налічваў толькі 20 супрацоўнікаў,  
з якіх навуковыя ступені мелі 13), даследаванні літаратуры працягваліся ў перадваенныя 
гады. З друку пачалі выходзіць працы маладых навукоўцаў М. Р. Ларчанкі, Ю. С. Пшыркова, 
Н. С. Пер кіна, С. К. Майхровіча, В. У. Івашына, прысвечаныя розным праблемам гісторыі лі та-
ратуры ХІХ–ХХ стст., жыццю і творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Янкі Лучыны, 
Янкі Купалы, Якуба Коласа, М. Багдановіча.

У першыя дні Вялікай Айчыннай вайны многія з літаратараў уступілі ў рады Чырвонай 
Арміі, але ў 1943 г. Інстытут аднавіў сваю працу і пачаў называцца Інстытутам літаратуры, мо-
вы і мастацтва. У ліпені 1944 г. установа вярнулася ў Мінск, мела ў сваім складзе тры секта ры 
(мовы, літаратуры і мастацтва), у 1945 г. налічвала ўжо 26 супрацоўнікаў. Узначальваў Інстытут 
член-карэспандэнт М. Ц. Лынькоў. Асноўным напрамкам навуковай дзейнасці тагачасных 
літаратараў былі праблемы гісторыі беларускай літаратуры, укладу яе прадстаўнікоў у пера
могу над фашызмам, грамадская значнасць і выхаваўчы патэнцыял літаратуры падчас вайны 
і аднаўлення народнай гаспадаркі. Навукоўцы рыхтавалі новыя падручнікі і хрэстаматыі, якіх 
тады не хапала ў школах (пераважная большасць якіх былі ў рэспубліцы беларускімі), з’явіліся 
і першыя манаграфічныя працы Ю. С. Пшыркова і С. К. Майхровіча. У 1952 г. з аб’яднанага 
Інстытута ў асобную структуру вылучылася мовазнаўства (адпаведна, Інстытут пачаў назы
вацца Інстытутам літаратуры і мастацтва), былі створаны сектары савецкай і дарэвалюцыйнай 
літаратуры. Пашырылася тэматыка і паглыбіўся характар навуковых распрацовак, працягвала
ся спецыялізацыя навукоўцаў, прыйшлі свежыя сілы, якія былі накіраваны на даследаванне но
вых, яшчэ не засвоеных айчыннай навукай праблем гісторыі, тэорыі і тэксталогіі беларускай 
літаратуры, аднавіліся вывучэнне і выданне даўняй пісьмовай спадчыны беларускага народа.  
З 1952 г. Інстытут зноў узначаліў В. В. Барысенка, які заставаўся дырэктарам да 1973 г. Найбольш 
значныя навуковыя распрацоўкі гэтага часу – «Очерк белорусской советской литературы», «На
рысы па гісторыі беларускай літаратуры» (1956, дапаможнік для студэнтаў ВНУ). Калі першая 
праца знаёміла ўсесаюзнага чытача з малавядомай на абшарах СССР беларускай славеснасцю, то 
другая дэманстравала пачатак пераадолення вульгарнага сацыялагізму і спрошчаных поглядаў 
на мастацкую форму літаратуры. У сярэдзіне 1954 г. на базе сектара беларускай дарэвалюцый
най літаратуры быў створаны сектар рукапісаў і выданняў, што спрыяла сталенню беларускай 
акадэмічнай тэксталогіі і выданню збораў твораў класікаў нацыянальнай літаратуры на Беларусі.

Пашырэнне кола навуковых даследаванняў, спецыялізацыя дысцыплін і рапрацоўка асоб
ных навуковых метадалогій выклікалі ў 1957 г. неабходнасць новай рэарганізацыі, у выніку 
якой з’явіліся два асобныя інстытуты. У тым самым годзе Інстытуту літаратуры АН БССР было 
прысвоена імя Янкі Купалы. Вызначылася структура Інстытута, якая ў далейшым развівалася, 
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а таксама асноўныя напрамкі яго навуковай дзейнасці: гісторыя беларускай літаратуры, тэо-
рыя літаратуры, літаратурная крытыка, тэксталогія і параўнальна-супастаўляльнае літарату-
ра знаўства. У гэты час ажыццяўляецца шэраг буйных даследаванняў і выдаюцца крытыка-
бібліяграфічныя нарысы, адной з асноўных форм рэалізацыі навуковых вынікаў робіцца выдан
не індывідуальных манаграфій. Многія з кніг таго часу не страцілі сваёй навуковай значнасці 
і актуальнасці да сённяшняга часу. Сярод аўтараў, якія ўпісалі яскравыя радкі ў гісторыю фі-
лалагічнай навукі ў гэты перыяд, трэба назваць В. В. Барысенку, Н. С. Перкіна, В. У. Івашына,  
Ю. С. Пшыркова, А. М. Адамовіча, В. А. Каваленку, М. Р. Яроша, К. Р. Хромчанку, М. М. Барс ток, 
М. М. Грынчыка. У адносна самастойныя напрамкі вылучыліся коласазнаўства (І. Я. Навуменка, 
Ю. С. Пшыркоў) і купалазнаўства (М. Р. Ярош і інш.), была распачата падрыхтоўка збораў твораў 
класікаў, рэалізацыя якой выпадае ўжо на наступныя гады: у 1956 г. пабачыў свет першы зборнік 
«Беларускія пісьменнікі другой палавіны ХІХ ст.», у 1957 г. былі выдадзены выбраныя творы  
М. Багдановіча, у наступны год – В. Дуніна-Марцінкевіча, у 1961–1964 гг. з’явіліся першыя зборы 
твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа.

Менавіта ў другой палове 50 – пачатаку 80-х гадоў ХХ ст. акадэмічнае літаратуразнаўства раз-
вівалася найбольш паспяхова і плённа. Трэба, аднак, мець на ўвазе, што вучоныя працавалі ва 
ўмо вах даволі пільнага палітычнага нагляду і ідэалагічнага ціску, якія з другой паловы 1960-х га-
доў паслядоўна ўзмацняліся. У 1970-х гадах пачаўся пошук «дысідэнтаў» і «нацыяналістаў»,  
па ідэйных прычынах былі звольнены М.І. Прашковіч і В. К. Зайцаў (пазбаўленыя працы і маг-
чымасці працаваць, абодва вучоныя неўзабаве загінулі ў выніку трагічных выпадкаў), крыты
цы з партыйна-ідэалагічных пазіцый падвяргаліся В. А. Каваленка і А. С. Яскевіч. Кіраўніцтва 
Інстытута, асабліва В. В. Барысенка, Ю. С. Пшыркоў, А. М. Адамовіч, Н. С. Перкін, А. Ф. Парэп-
ка, прадпрымалі ўсе меры, каб абараніць сваіх супрацоўнікаў ад нападаў з боку партыйных 
наглядчыкаў і заўзятых ідэолагаў у самой Акадэміі (акадэмік-сакратар Аддзялення грамадскіх 
навук К. П. Буслаў і інш.). Нягледзячы на гэта, у Інстытуце захоўвалася зычлівая атмасфера, гу
чала беларуская мова, распачаліся шырокія даследаванні спадчыны рэпрэсіраваных у 1930-я га- 
ды пісьменнікаў.

Разам з тым трэба мець на ўвазе, што амаль усе літаратары таго часу, асабліва прадстаўнікі 
старэйшага пакалення, якія сфарміраваліся як асобы і ўвайшлі ў навуку яшчэ да вайны або 
адразу пасля яе завяршэння (напрыклад, І. Я. Навуменка, А. Ф. Коршунаў і інш.), шмат у чым 
падзялялі афіцыйныя погляды на прыроду слоўнага мастацтва, на сацыяльны і класавы элемент 
у літаратуры, на суадносіны ідэйнага зместу і мастацкай формы і г. д. Але адзіная дыялектыка-
матэрыялістычная метадалогія даследаванняў, адчуванне сябе ў кантэксце вялікай краіны, калі 
дасягненні суседніх братніх літаратур і навукі ўспрымаліся і выкарыстоўваліся нашымі вучо-
нымі як свае, спрыялі кансалідацыі літаратуразнаўчых сіл рэспублікі, узбройвалі навукоўцаў да
сканалым даследча-паняційным апаратам, дапамагалі наладжваць сувязі з вядучымі навуковы -
мі цэнтрамі краіны.

Дасягненні нацыянальнай гісторыка-літаратурнай і тэарэтычнай думкі гэтага перыяду прад-
стаў лены ў падрыхтаваных Інстытутам калектыўных працах «Гісторыя беларускай савецкай лі-
таратуры» (тт. 1–2, 1965–1966) i «Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры» (тт. 1–2, 
1968–1969). Гэтыя фундаментальныя даследаванні сталі этапнымі для ўсяго беларускага літа-
ра ту разнаўства, яны вызначылі шляхі яго далейшага станаўлення i развіцця. Абедзве ра бо ты 
характарызуюцца паўнатой фактычнага матэрыялу і навізной яго інтэрпрэтацыі. Выяўле ны 
важнейшыя заканамернасці i тэндэнцыі літаратурнага працэсу на Беларусі. Шырока прад стаў-
лены літаратурны рух, ідэалагічныя спрэчкі, паказана дзейнасць пісьменніцкіх арганізацый, 
творчых аб’яднанняў, роля літаратурнай крытыкі і інш.

Выхад калектыўных «Гісторый...» актывізаваў навукова-тэарэтычную думку супрацоўнікаў 
Інстытута, пашырыў сферу ix даследчых інтарэсаў: беларуская літаратура пачынае разгля дац-
ца ў параўнальна-тыпалагічным плане (працы В. У. Івашына, А. І. Мальдзіса, Н. С. Перкіна,  
В. І. Га павай, Э. М. Мартынавай, У. М. Казберука i інш.), уводзіцца паняцце еўрапейскага кан-
тэксту (А. М. Адамовіч), паскоранасці развіцця беларускай літаратуры XIX–XX стст. (В. А. Кава-
ленка). Паспяхова вывучаюцца тэарэтычныя і гістарычныя праблемы: станаўленне творчых 
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ме тадаў (В. У. Івашын, Н. С. Перкін), гісторыя беларускага вершаскладання (М. Р. Грынчык,  
І. Д. Раль ко), праблемы творчай індывідуальнасці (У. В. Гніламёдаў), перакладу з блізкароднас-
ных моў (А. С. Яскевіч), узаемадзеяння фальклору i літаратуры (І. П. Чыгрын), спецыфікі мас-
тацкай формы, псіхалогіі творчасці, структуры твора (В. П. Жураўлёў, М. А. Тычына, А. П. Мат-
ру нёнак), гісторыі літаратуразнаўства i літаратурнай крытыкі (М. І. Мушынскі), новы ім пульс 
атрымлівае вывучэнне старажытнай літаратуры (А. Ф. Коршунаў, В. А. Чамярыцкі, А. І. Маль дзіс). 

Сапраўднай падзеяй у навуковым жыцці рэспублікі сталі манаграфіі А. М. Адамовіча 
«Маш табнасць прозы» (1972), «Здалёк і зблізку» (1976), Н. С. Перкіна «Нацыянальнае і інтэр на-
цыянальнае ў літаратуры» (1971), «Человек в советском романе» (1973), М. І. Мушынскага «Бе ла-
руская крытыка і літаратуразнаўства: 20–30-я гг.» (1975), І. Д. Ралько «Вершаскладанне» (1977), 
«Верш і мова» (1986), У. В. Гніламёдава «Традыцыі і наватарства» (1972), «Сучасная беларуская 
паэзія» (1983), В. П. Жураўлёва «Структура твора: рух сюжэтна-кампазіцыйных форм» (1978), 
А. П. Матрунёнка «Псіхалагічны аналіз у сучасным беларускім рамане» (1972), «Псіхалагічная 
проза: традыцыі і час» (1988), А. С. Яскевіча «Грані майстэрства» (1974), «У свеце мастацкага 
тво ра» (1977), І. С. Шпакоўскага «Структура вершаванага вобраза» (1972), А. К. Кабаковіч «Бе ла-
ру скі свабодны верш» (1984), «Фальклорныя і анталагічныя традыцыі ў беларускай паэзіі» (1989), 
Л. Я. Гараніна «Праблемы мемуарнага жанру» (1981), «Философские искания в бело рус ской ли-
тературе» (1984) і інш.

Прыкметнымі вынікамі адзначана праца тэкстолагаў Інстытута: выданне больш поўных 
збораў твораў Янкі Купалы ў 7 тамах (1972–1976), Якуба Коласа ў 14 тамах (1972–1978); Кузьмы 
Чорнага ў 8 (1972–1975), І. Мележа ў 10 тамах (1974–1985) i інш.

Больш значнымі, параўнальна з папярэднімі, былі і буйныя фундаментальныя даследаванні 
абагульняючага тыпу: «История белорусской дооктябрьской литературы», «История белорусской 
советской литературы» (1977), аўтарскі калектыў якіх у 1980 годзе быў адзначаны Дзяржаўнай 
прэміяй БССР імя Якуба Коласа. Абедзве кнігі напісаны на рускай мове i адрасаваны не толькі 
спецыялістам, але i шырокай чытацкай аўдыторыі, што мела вялікае пазнавальнае i культурна-
выхаваўчае значэнне.

Інстытут папоўніўся здольнымі навукоўцамі: Л. М. Гарэлік, Т. С. Голуб, З. У. Драздовай, Л. А. Ка-
зырам, А. Л. Вераб’ём, В. В. Жыбулем, Т. М. Тарасавай і інш.

Усё большую ўвагу аддаюць даследчыкі праблемам мастацкай формы літаратурных тво-
раў, вывучэнню паэтыкі, жанрава-стылістычнай спецыфікі літаратуры. Найбольш значнымі 
працамі ў гэтым напрамку з’яўляюцца манаграфіі У. В. Гніламёдава «Іван Мележ» (1984), «Янка 
Купала: Новы погляд» (1995), П. К. Дзюбайлы «У пошуках духоўных каштоўнасцей: Беларуская 
літаратура сёння» (1987), «Станоўчы герой у беларускай літаратуры: Савецкі перыяд» (1990), 
В. П. Жураўлёва «Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана» (1991), А. К. Кабаковіч «Максім 
Багдановіч: дыялектыка рацыянальнага і эмацыянальнага» (1978), С. С. Лаўшука «Станаўленне 
беларускай савецкай драматургіі (20-я – пач. 30-х гадоў» (1984), Э. М. Мартынавай «Мастацкая 
дэ таль у літаратурным творы» (1977), І. С. Шпакоўскага «Тыпізацыя ў лірыцы» (1980), «На дра-
матургічных скрыжаваннях» (1989), Т. К. Чабан «Крылы рамантыкі» (1982), Т. К. Чабан і Я. А. Га-
радніцкага «Сучасная паэзія і фрльклор» (1988), А. С. Яскевіча «Рытмічная арганізацыя мас-
тацкага тэксту» (1991).

Пасля выхаду ў свет у 1959 г. першага навуковага збору твораў даўняй беларускай літара - 
ту ры – «Хрэстаматыі па старажытнай беларускай літаратуры», якую склаў кандыдат філа-
лагічных навук А. Ф. Коршунаў, даследаванне літаратурнага працэсу на беларускіх землях у ХІ–
ХІХ стст. узнялося на новы ўзровень. Сталі даступнымі забароненыя раней працы па гісторыі, 
грамадскай думцы, літаратуры, мастацтву Беларусі, у якіх закраналіся складаныя і дыскусійныя 
праблемы, даследчыкі-медыявісты атрымалі рэальную магчымасць працаваць з крыніцамі  
і больш аб’ектыўна вывучаць нацыянальную культурна-гістарычную спадчыну. Працы В. А. Ча-
мярыцкага «Беларускія летапісы як помнікі літаратуры» (1969), А. І. Мальдзіса «На скрыжаванні 
славянскіх традыцый» (1980), «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры ХVІІІ стагоддзя» 
(1982), У. Г. Кароткага «Мялецій Сматрыцкі» (1987), У. І. Мархеля «Лірнік вясковы» (1983), шэраг 
крыніцазнаўчых даследаванняў Г. В. Кісялёва, заснаваных на багацейшым архіўным матэрыяле 
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(«Пачынальнікі» (1977), «Пуцявінамі Янкі Купалы» (1981), «З жыццяпісу Якуба Коласа» (1982), 
«Ад Чачота да Багушэвіча» (1993)), а таксама распрацоўкі М. І. Прашковіча і В. І. Дарашкевіча 
забяспечылі арганічнае ўключэнне помнікаў старажытнага пісьменства Беларусі ў кантэкст 
нацыянальнага літаратурнага развіцця.

Выдатным дасягненнем Інстытута ў 1980-я гады з’яўляецца распрацоўка і ажыццяў-
ленне рэспубліканскай комплекснай Скарынаўскай праграмы да 500-годдзя з дня нараджэн- 
ня вялікага беларускага асветніка-гуманіста і першадрукара. Была падрыхтавана і выда дзена 
цэлая серыя грунтоўных манаграфій, вельмі каштоўных зборнікаў, паглыблена да следа-
ваны жыццё, дзейнасць і творчая спадчына Ф. Скарыны, усебакова раскрыты культурна-
гістарычныя вытокі, змест, нацыянальнае і еўрапейскае значэнне яго патрыятычна-асвет-
ніцкага подзвігу.

З 1973 г. Інстытут узначаліў народны пісьменнік Беларусі, акадэмік І. Я. Навуменка. Працяг-
ваючы развівацца і ўдасканальвацца, навукова-даследчая структура ўстановы ўключыла ў сябе 
шэсць аддзелаў (выданняў i тэксталогіі, гісторыі старажытнай i новай беларускай літаратуры, 
гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя, сучаснай беларускай літаратуры і крытыкі, узае-
масувязей літаратур, тэорыі літаратуры), укамплектаваных кваліфікаванымі навуковымі 
кадрамі. У 1976 г. быў створаны Савет па абароне доктарскіх i кандыдацкіх дысертацый, сваю 
працу працягвала аспірантура, а ў 1989 г. адкрылася дактарантура. За ўвесь час было пад-
рых тавана 27 дактароў i каля 150 кандыдатаў навук. Функцыянавала навуковая бібліятэка 
(з фондам 23 000 адз.), у якой захоўваліся архіўныя матэрыялы па творчасці Якуба Коласа, 
Янкі Купалы, Максіма Баг дановіча, Івана Мележа i іншых пісьменнікаў, выданні з дароўнымі 
надпісамі аўтараў. 

Кадравы склад Інстытута працягваў паспяхова папаўняцца ў 1980–1990-я гады. У навуку 
прыйшлі здольныя маладыя даследчыкі П. В. Васючэнка, М. У. Мікуліч, А. Мельнікаў, І. В. Са-
вер чанка, Г. М. Кісліцына, С. У. Калядка, Л. Г. Кісялёва, А. А. Манкевіч, І. М. Шаладонаў, А. У. Бра з - 
гуноў, Л. В. Ляўшун, Ж. С. Шаладонава, А. А. Яскевіч і інш. Найбольш спрыяльныя ўмовы 
для творчасці склаліся ў Інстытуце пад кіраўніцтвам акадэміка В. А. Каваленкі (дырэктар Інс-
ты тута з 1982 па 1997 г.) і акадэміка У. В. Гніламёдава (узначальваў Інстытут у 1997–2006 гг.). 
Талерантнасць і павага да меркавання іншых, высокі ўзровень патрабавальнасці, усласная 
абаяльнасць і прафесіяналізм зрабілі В. А. Каваленку і У. В. Гніламёдава прызнанымі лідарамі 
айчыннага літаратуразнаўства, забяспечылі Інстытуту высокі рэйтынг і павагу ў пісьменніцкім  
і выкладчыцкім асяроддзі.

Высокі навуковы ўзровень, вялікі колькасны склад, разнастайнасць даследчых методык 
пры адзінстве навуковай метадалогіі дазволілі калектыву Інстытута ў 1990-я гады рэалізаваць 
буйныя навуковыя праекты: «Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей» 
(кн. 1–4, 1993–1995), дзе на шырокім фактычным матэрыяле выразна раскрыты працэс узаема-
ўзбагачэння дзвюх славянскіх літаратур: беларускай i рускай – ад старажытнасці да нашага часу; 
біябібліяграфічны слоўнік «Беларускія пісьменнікі: у 6 тамах», складзены разам з Нацыянальным 
навукова-асветніцкім цэнтрам імя Ф. Скарыны, у якім змешчана звыш 1200 артыкулаў персаналій 
беларускіх майстроў слова, літаратуразнаўцаў i крытыкаў; пабачылі свет Поўны збор твораў  
М. Багдановіча ў 3 тамах (1993–1995), першы Поўны збор твораў Янкі Купалы ў 9 тамах (10 кнігах) 
(1995–2003) і інш. Гэтыя выданні, а таксама новыя манаграфічныя даследаванні І. Я. Навуменкі,  
В. А. Каваленкі, М. І. Мушынскага, У. В. Гніламёдава, С. С. Лаўшука, В. П. Жураўлёва, М. А. Тычы-
ны, У. І. Мархеля, Л. Я. Гараніна, А. С. Яскевіча, П. Васючэнкі, Л. М. Гарэлік, А. А. Мель  ні кава, 
С. Л. Гараніна, І. В. Саверчанкі, І. Э. Багдановіч, З. У. Драздовай, Г. М. Кісліцынай, Я. Я. Януш - 
 кевіча i іншых падпарадкаваны галоўнаму – стварэнню літаратурнай гісторыі Бе ла русі, пра-
пагандзе нацыянальных мастацкіх дасягненняў. Заслужанае грамадскае прызнанне атрымалі 
аўтары шэрагу манаграфічных даследаванняў: Г. В. Кісялёў за кнігі «Разыскивается классик» 
i «Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча» ўзнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй БССР імя Якуба 
Коласа (1990), група аўтараў (у ix ліку В. Дарашкевіч i В. Чамярыцкі) за цыкл работ «Скарына  
i беларуская культура» – Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь (1994), у 2000 г. А. А. Яскевіч 
была ўдастоена прэміі «За духоўнае адраджэнне».
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Публікацыі новых матэрыялаў i дакументаў, што адкрыліся напрыканцы 1980-х і ў 1990-я га-
ды, а таксама асобныя манаграфічныя працы пачатку ХХІ ст. былі скіраваны на паспяховае 
вырашэнне задач, што паўсталі перад беларускімі вучонымі і грамадствам у цэлым, – асэнсаваць 
шматвяковае развіццё нацыянальнага прыгожага пісьменства ва ўсім яго змястоўным, сэнсавым, 
жанрава-стылёвым багацці, у разнастайных сувязях з іншымі формамі духоўнай дзейнасці ча-
лавека i з літаратурамі іншых народаў свету, раскрыць i паказаць той уклад, які ўнеслі бе ларускія 
майстры слова ў сусветную мастацкую скарбонку.

Напрыканцы ХХ – у пачатку ХХІ ст. з’явіліся перадумовы для кардынальнага пераасэнсаван-
ня гісторыі слоўнага мастацтва. Па-іншаму пачалі раскрывацца праблемы чалавека ў літа ра -
ту ры і ў свеце, іншае сэнсавае напаўненне атрымала праблема рэлігійных пошукаў пісь мен-
нікаў і літаратурных герояў, нечаканую актуальнасць набылі пытанні грамадскай і ін ды ві-
дуаль най маралі ў яе сацыяльна-гістарычным разрэзе, асаблівую вагу атрымала эка ла гічная 
праблематыка, якая, закрануўшы амаль усю гуманітарыстыку, абумовіла пашы рэн не між-
дысцыплінарных даследаванняў. Пошук новых ведаў і новых светапоглядных сэнсаў не толькі 
выступаў фактарам генерыравання новыя ідэй, але і выводзіў акадэмічнае літарату ра знаўства 
на шлях пошуку новых жыццёвых стратэгій. Глыбокую распрацоўку атрымалі пытанні 
беларускай нацыянальнай ідэі (Л. Я. Гаранін, А. С. Яскевіч), гістарычнага выбару і адказнасці 
грамадства за сваё цяперашняе і будучыню (В. А. Каваленка, М. А. Тычына і інш.). На гэтым 
напрамку навука пачала шчыльней узаемадзейнічаць з публіцыстыкай, манаграфічныя да-
сле даванні працінаюцца асобасным пачатакам, выкладанне матэрыялу робіцца больш да ход-
лівым і эсэістычным.

Актывізацыя палітычнага жыцця ў канцы 1980-х гадоў, галоснасць, атрыманне Беларуссю 
незалежнасці, станаўленне нацыянальнай дзяржавы і з’яўленне ў літаратуры новых плыняў  
і стылёвых напрамкаў надзвычай абвастрылі спрэчныя пытанні беларусазнаўства, дазволілі 
па-новаму ацаніць беларускую літаратуру ў яе мінулым і сённяшнім, вярнулі з небыцця імёны 
многіх беларускіх пісьменнікаў і літаратараў. Цікавасць да мінулага айчыны, яе культуры  
ў цэлым і літаратуры ў прыватнасці ў грамадстве ўзрасла. У гэтых умовах асабліва рэзанан - 
с нымі былі навуковыя, навукова-папулярныя і культурна-асветніцкія артыкулы М. А. Тычы-
ны, В. П. Жураўлёва, С. А. Андраюка, У. І. Мархеля, Г. В. Кісялёва, Г. М. Кісліцынай, М. І. Му-
шынскага, Я. А. Гарадніцкага, Т. К. Грамадчанкі, А. А. Мельнікава, што на мяжы стагоддзяў 
задавальнялі і попыт на беларускае слова ў грамадстве, і прагу да перагляду звыклых дог-
маў савецкага часу. Адкрытым і прынцыповым стаў дыялог паміж літаратуразнаўцамі і пісь-
мен нікамі, паміж літаратарамі і грамадскасцю, актывізаваліся сувязі акадэмічнай навукі  
з вышэйшай школай. Асабліва істотна пашырылася поле навуковых даследаванняў: больш 
аб’ектыўную ацэнку ў кантэксце нацыянальнай гісторыі атрымала беларуская літаратура на 
польскай, лацінскай, рускай мовах. Навукоўцы непасрэдна звярнуліся да спадчыны А. Міцкевіча, 
А. Ажэшкі і інш. У 1990 – пачатку 2000-х гадоў паглыбілася і коштам выкарыстання набыткаў 
заходнееўрапейскага літаратуразнаўства істотна абнавілася тэарэтычная база айчыннай філа-
лагічнай навукі, што выводзіла працы Інстытута на ўзровень сусветнага разумення ўсяго спек
тра літаратуразнаўчай праблематыкі. Былі асэнсаваны шляхі і формы інтэграцыі беларускай 
літаратуры ў інфармацыйна-мастацкую прастору сусветнай культуры, вызначаны крыніцы  
і фактары яе шматграннага ўзаемадзеяння з еўрапейскім літаратурным працэсам. Гэта знайшло 
ўвасабленне ў канцэптуальна новай «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» ў 4 тамах  
(5 кнігах) (2003, выданне працягваецца), дзе працэс развіцця нацыянальнай прыгожай сла вес-
насці краіны быў раскрыты ў цесным узаемадзеянні з развіццём іншых форм культуры.

Надзённыя патрэбы далейшага вывучэння і папулярызацыі багатай пісьмовай спадчыны 
беларускага народа прымусілі актывізаваць падрыхтоўку розных выданняў помнікаў даўняй  
і новай літаратуры. Сапраўднай падзеяй у культурным жыцці краіны стала выданне ў 2003 годзе 
«Анталогіі даўняй беларускай літаратуры». Грунтоўным падсумаваннем назапашанага папя-
рэд нікамі вопыту ў даследаванні нацыянальнай літаратурнай спадчыны, а таксама вынікам 
уласных навукова-творчых намаганняў супрацоўнікаў стала двухтомная «Гісторыя беларускай 
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літаратуры ХІ–ХІХ стст.» (2006, 3-е выд. 2010). Яна з’яўляецца сістэмным абагульненнем пра
цы за ўвесь перыяд 1970–1990 гг., адзначыўшы завяршэнне другога этапу гісторыі беларускай 
літаратурнай медыявістыкі. Даследаванне грунтуецца на агромістым, па-новаму асэнсаваным 
з выкарыстаннем апошніх дасягненняў айчыннага і замежнага літаратуразнаўства фактычным 
матэрыяле. У выніку яго паглыбленага вывучэння выпрацавана і рэалізавана новая канцэпцыя 
гісторыі беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў, зроблена новая сур’ёзная спроба больш шы
рока і аб’ектыўна раскрыць панараму яе складанага шматвяковага развіцця, своеасаблівасць 
гістарычнага шляху ад зараджэння пісьменства на беларускіх землях у перыяд ранняга Сярэдня
вечча да часу фарміравання нацыянальнай літаратуры ў ХІХ ст., што дазваляе арганічна ўпісаць 
яе ў агульнаеўрапейскі кантэкст. Сярод найбольш значных навуковых распрацовак гэтага часу 
варта таксама вылучыць «Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей: Культурна-
гістарычны і літаратурныя аспекты праблемы» (2002), калектыўныя манаграфіі «Сучаснае бе
ларускае літаратуразнаўства: сістэма каштоўнасцей і прыярытэтаў» (2006), выдадзеныя сумесна 
з Інстытутам славяназнаўства кнігі «Белорусско-российский диалог: Культура и литература Бе
ларуси ХХ–ХХІ вв.» (2006), «Літаратура пераходнага перыяду: Тэарэтычныя асновы гісторыка-
літаратурнага працэсу» (2007), «Янка Купала і Якуб Колас і дзяржаўна-культурнае будаўніцтва» 
(2007). Новы імпульс атрымалі індывідуальныя даследаванні, вынікі якіх рэалізоўваліся  
ў грунтоўных навуковых манаграфіях М.І. Мушынскага «Тэксталогія твораў Янкі Купалы  
і Яку ба Коласа» (2007), С. У. Калядкі «Непрыручаная птушка Палесся: Творчая індывідуаль-
насць Яўгеніі Янішчыц» (2007), А. У. Бразгунова «Перакладная белетрыстыка Беларусі ХV– 
ХVІІ стст.» (2007), В. А. Максімовіча «Нацыянальны космас класікі: Дыялог традыцый і нава
тарства ў творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа» (2008) і іншых даследчыкаў.

Разам з тым з пачатку 2000-х гадоў пачалі выяўляцца і крызісныя з’явы, звязаныя з разбурэн
нем адзінай навуковай метадалогіі, недахопам маладых кадраў і зменай ролі і месца літаратуры 
ў духоўным жыцці грамадства, карэннай перабудовай яго вартасных арыенціраў. Адставанне 
заўважалася ў асэнсаванні значнасці новых інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій, а такса
ма з’яўленні новых агрэсіўных адгалінаванняў «масавага мастацтва», якія адсоўвалі літаратуру 
на перыферыю духоўнага жыцця. Асабліва вострымі гэтыя супярэчнасці сталі ў другой пало
ве 2000-х гадоў, калі ў асяроддзі інтэлігенцыі пачаў выяўляцца своеасаблівы «літаратурны 
нігілізм», а вынікі працы навукоўцаў-гуманітарыяў пачалі ацэньвацца з пункту гледжання іх 
напасрэднай матэрыяльнай карыснасці. Бясконцыя пагрозы скарачэнняў, «рэструктурызацый»  
і «аптымізацый» не спрыялі патдрыманню ў Інстытуце здаровай атмасферы навуковага пошу
ку. Пачаўся адток працаздольных кадраў у ВНУ краіны, у іншыя ўстановы і сферы дзейнасці 
і нават за мяжу. З 2006 па 2008 г. абавязкі дырэктара Інстытута выконваў В. А. Максімовіч, 
а ў 2008 г. ордэна Дружбы народаў Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы быў далучаны да 
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі і спыніў сваё існаванне як самастойная 
навуковая ўстанова.

Тым не менш у складзе аб’яднанага Інстытута былі захаваны асноўныя элементы структуры 
былога Інстытута літаратуры і асноўныя напрамкі яго дзейнасці. Літататуразнаўчыя аддзелы 
(тэорыі і гісторыі літаратуры і сектар гісторыі беларускай літаратуры ў яго складзе, белару
скай літаратуры ХХ–ХХІ стст., выданняў і тэксталогіі, узаемасувязей літаратур) скіроўвалі 
сваю дзейнасць на даследаванне літаратурнага развіцця ХІХ–ХХ стст. у яго суаднесенасці  
з еўрапейскім рамантызмам і рэалізмам, з творчасцю прадстаўнікоў англійскай, італьянскай, 
іспанскай, польскай, рускай і ўкраінскай рамантычных плыняў, выяўляліся тыпалагічныя 
сыходжанні і нацыянальная спецыфіка мастацка-літаратурных з’яў, абумоўленая нацыя-
нальным архетыпам і ўласцівасцямі таленту пісьменнікаў. Была раскрыта рознаўзроўневая 
дынаміка рамантычнага дыскурсу ў творах і літаратурах, вытлумачаны прычыны вяртан
ня рамантызму ў еўрапейскіх літаратурах ХХ ст., яго працяглая запатрабаванасць у белару- 
скай літаратуры.

У пэўнай ступені аб’яднанне Інстытута мовазнаўства і Інстытута літаратуры адыграла на гэ
тым этапе існавання філалагічнай навукі станоўчую ролю: узмацніліся творчыя кантакты паміж 
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супрацоўнікамі, быў праведзены шэраг сумесных навуковых мерапрыемстваў, выконваліся су
месныя навуковыя праекты, вучоныя-літаратуразнаўцы з цікавасцю звярнуліся да выкарыстання 
дасягненняў сумежнай філалагічнай навукі, засвоіўшы дакладнасць і тэрміналагічную карэкт-
насць лінгвістыкі. У гэтай сувязі неабходна адзначыць глыбокае даследаванне «Беларускае тэ
арэтычнае літаратуразнаўства ў дыялогу еўрапейскіх культур: прырода сучасных літаратурных 
ведаў; навуковыя школы; інавацыйныя стратэгіі» (кіраўнік М. А. Тычына), якое раскрыла зме
ны грамадскага статуса мастацкай літаратуры ў кантэксце іншых мастацтваў і пераасэнсавання 
змястоўных (функцыянальных, гісторыка-камунікатыўных, пазнавальных, выхаваўчых) сувя
зей літаратуры з жыццём.

У процівагу негатыўным праявам, звязаным з глабалізацыяй, быў вызначаны станоўчы па-
тэнцыял беларускай і іншых славянскіх літаратур у справе ўмацавання дзяржаўнасці і раз віц-
ця самабытнай нацыянальнай культуры як фактараў выхавання чалавека-грамадзяніна і па
трыёта, што спрыяе фарміраванню нацыянальнай ідэі і стварэнню станоўчага нацыяна ль нага 
іміджу дзяржавы, павышэнню яе прэстыжу ў свеце. Гэта дазволіла вызначыць грамадскі ста
тус літаратуры ў сістэме сучасных сродкаў камунікацыі і выявіць прыярытэтныя напрамкі 
інавацыйнай стратэгіі культурнага развіцця краіны, што закранула істотныя асновы гумані-
тарыстыкі ў цэлым і накіравала навукова-даследчую думку на вырашэнне актуальных пра
блем сучаснага літаратурнага працэсу. Пад кіраўніцтвам С. С. Лаўшука адрадзілася практыка 
аглядаў літаратуры за бягучы год, супрацоўнікі прынялі ўдзел і арганізавалі ў НАН Беларусі, 
у навучальных і культурна-асветніцкіх установах краіны шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 
святкаванню 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча, 130-годдзя з дня нараджэння 
Янкі Купалы і Якуба Коласа, 100-годдзя Максіма Танка і інш. Фундаментальны характар мелі 
працы Я. А. Гарадніцкага «Паэтыка беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: Суб’ектна-аб’ектныя 
суадносіны» (2010), З. У. Драздовай «Мастацкія варыянты дыялагізму: на матэрыяле класічнай 
і сучаснай літаратуры» (2010), Р. Ю. Дубашынскага «Прыпавесць у сучаснай беларускай прозе» 
(2011), В. П. Жураўлёва «Класіка і літаратурная сучаснасць: духоўны патэнцыял чалавека» (2011), 
С. У. Калядкі «Беларуская сучасная жаночая паэзія: Мастацкія канцэпцыі «жаночага шчас
ця» (2010), Г. М. Кісліцынай «Чалавек постмадэрну ў сучаснай беларускай літаратуры» (2010),  
Л. Г. Кісялёвай «Маргіналіі: Беларуская гумарыстычная літаратура ХІХ–ХХ стст. у святле сучас
ных літаратуразнаўчых канцэпцый» (2007), С. С. Лаўшука «Гарызонты беларускай драматургіі» 
(2010), М. У. Мікуліча «Паэзія Заходняй Беларусі (1921–1939)» (2010), М. І. Мушынскага «Летапіс 
жыцця і творчасці Якуба Коласа» (2012), І. В. Саверчанкі «Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай 
літаратуры Беларусі XVI–XVII стст.» (2012), М. А. Тычыны «Янка Купала і Якуб Колас: учо
ра і сёння» (2012), У. І. Чароты «Дантэ Аліг’еры і беларуская літаратура ХХ стагоддзя» (2009),  
а таксама калектыўныя даследаванні «Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры» 
(2010), «Міждысцыплінарныя даследаванні актуальных праблем тэорыі літаратуры» (2011), 
«Лі таратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць», а таксама Збор тво-
раў Максіма Танка ў 13 т. Былі распачаты серыі «Помнікі даўняга пісьменства Беларусі» (апуб-
лікаваны 2 тамы), «Залатая калекцыя беларускай літаратуры» ў 50 тамах (апублікаваны 4 тамы), 
Зборы твораў Івана Шамякіна (у 23 т.) і Івана Навуменкі (у 10 т.).

Вянцом тэксталагічнай працы літаратараў стала ўнікальнае па задуме і спосабах здзяйснен
ня, адзінае ў сваім родзе выданне Збору твораў Якуба Коласа ў 20 т. (2012), не толькі забяспечанае 
высокадакладным навуковым каментарыем, даведачным матэрыялам і ўступнымі артыкуламі, 
але і паўнавартаснымі літаратуразнаўчымі працамі, прысвечанымі розным аспектам творчай 
біяграфіі вялікага беларускага песняра.

Стварэнне дзяржаўнай навуковай установы «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі» і пераўтварэнне аб’яднанага Інстытута мовы і літаратуры  
ў філіял Цэнтра, уключэнне планавых заданняў па літаратуразнаўству ў дзяржаўную прагра
му навуковых даследаванняў на 2011–2015 гады «Гуманітарныя навукі як фактар развіцця бе
ларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі» («Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава»)  
у якасці адной з яе частак (нават не адлюстраваных у назве самой праграмы) абумовіла зніжэнне 
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вагі літаратуразнаўства ў агульным кантэксце айчыннай гуманітарыстыкі і адсоўванню яго 
на перыферыю навукі. Поле фундаментальных навуковых распрацовак было штучна звужана, 
сацыяльны заказ на іх вынікі зменшаны, перавагу пачалі атрымліваць прыкладныя аспекты 
літаратуразнаўства. Ва ўмовах, калі ўнутранае аблічча чалавечай асобы змяняецца, калі пе-
раемнасць саміх літаратурных традыцый у многім парушана, калі ў грамадстве выяўляюцца 
скептычныя настроі адносна нацыянальных і гуманістычных маральных каштоўнасцей, ака
дэмічнае літаратуразнаўства, каб зарыентавацца ў пераменлівым свеце і выканаць свае задачы 
па раскрыцці духоўнага патэнцыялу прыгожай славеснасці, павінна змяніць унутраныя фак-
тары свайго існавання, «пераразмеркаваць» патэнцыяльныя магчымасці і рэзервы ў разуменні  
і асэнсаванні літаратурнага і, шырэй, культурнага развіцця грамадства. Таму стан i задачы сён
няшняга беларускага літаратуразнаўства маюць патрэбу ў вельмі ўдумлівых, аналітычных і, 
зразумела, добразычлівых адносінах.

M. I. MUSHINSKI, M. A. TYCHINA, S. L. GARANIN

OF THE NATIONS FRIENDSHIP ORDER INSTITUTE  
OF THE LITERATURE NAMED AFTER YANKA KUPALA (1931–2008)

Summary

Institute of the Literature named after Yanka Kupala (1931–2008) is a leading scientific establishment in the field of the 
literature studies in Belarus. Its development caused systematicity of researches in literature studies in Belarus and publishing 
of collected works of national classical literature authors. Also it promoted to the strengthening of national culture bases 
and spirituality of the Belarusian people.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 82.09–1+82.0

Я. А. ГАРАДНІЦКІ

СТЫЛЬ У СУАДНОСІНАХ З ІНШЫМІ КАТЭГОРЫЯМІ ПАЭТЫКІ ЛІТАРАТУРЫ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 24.06.2013)

Катэгорыя стылю з’яўляецца адным з важнейшых аспектаў літаратурнай творчасці, па коль-
кі стыль сумяшчае ў сабе ў сінтэзаваным адзінстве праявы змястоўнага і фармальнага, ін ды-
відуальна-аўтарскага і традыцыйна-канвенцыйнага, замацаванага ў адносна ўстойлівых жанра
вых утварэннях. 

З-за падобнай шырыні ахопу розных бакоў слоўнага мастацтва, скіраванасці на актыўнае 
ўзаемадзеянне процілеглых, антанімічных складнікаў творчага працэсу тэрміналагічна адна-
значнае вызначэнне стылю ў літаратуры выклікае пэўныя складанасці. Яно, па сутнасці, прак
тычна немагчымае. Таму існуюць шматлікія азначэнні дадзенага паняцця ў самым шырокім ды
япазоне: ад тлумачэння стылю як выяўлення выключна фармальных, у першую чаргу моўных, 
уласцівасцей твора да яго разумення як мастацкага выяўлення асобаснасці аўтара. 

В. Вінаградаў, які вельмі шмат увагі ў сваіх працах надаваў распрацоўцы праблем мовы ма
стацкай літаратуры, вылучаў тры «падыходы» ў даследаванні стылю, называючы, апрача лінг-
вістычнага, яшчэ літаратуразнаўчы і мастацтвазнаўчы. На яго думку, «літаратуразнаўчае ра-
зуменне стылю пакуль яшчэ не засноўваецца на глыбокай, самастойнай і агульнапрызнанай асно
ве: яно часцей за ўсё вагаецца паміж мастацтвазнаўчым і лінгвістычным» [1, с. 23]. 

Трэба заўважыць, што літаратуразнаўчае даследаванне, якое мае свае, адрозныя ад лінгвіс-
тычнага, спецыфічныя мэты, уключае ў сябе таксама і моўны стылістычны аналіз, г. зн. разг-
ляд моўных сродкаў мастацкай выразнасці. Іншая справа, што часта ў літаратуразнаўчым да-
сле даванні гэтым «сродкам» адводзіцца надзвычай сціплае месца. Яны ў большасці выпадкаў 
асацыіруюцца з фармальнымі прыкметамі літаратурнага твора. Само ж разуменне стылю 
менавіта ў літаратуразнаўчым сэнсе, як выяўленне спалучальнай сувязі паміж фармальны-
мі і змястоўнымі кампанентамі і ўзроўнямі структуры літаратурнага твора, скіроўвае аналіз  
у іншым кірунку, узбагачае яго ўніверсальнымі магчымасцямі сінтэзу.

Такое шматбаковае, аналітычна-сінтэзаванае пранікненне ў змястоўна-фармальныя глы-
бі ні твора прыводзіць да разгляду яго як пэўнай ідэйна-мастацкай цэласнасці. У сучасным лі та-
ратуразнаўстве выразна абазначылася тэндэнцыя да паглыбленага вывучэння праблемы цэласнага 
аналізу літаратурнага твора. Гэта сапраўды перспектыўны напрамак даследаванняў, які адкрывае 
шырокія магчымасці ўзаемадзеяння змястоўных і фармальных складнікаў творчага працэсу.

Толькі пры разглядзе мастацкага свету таго або іншага аўтара як змястоўна-фармальнага 
адзінства існуе магчымасць успрымання катэгорыі стылю ва ўсёй паўнаце яе значэнняў. 
Менавіта ў мастацкім свеце, створаным пісьменнікам, стыль прадстае той субстанцыяй, у якой 
выяўляюцца ў непарыўнай сувязі як вонкавыя, прадметна-вобразныя ўвасабленні з’яў і аб’ектаў 
уяўляемай рэчаіснасці, так і ўнутраныя пабуджальныя матывы аўтара, рысы яго асобаснага 
аблічча і характару.

З разуменнем стылю ў яго шматстайных значэннях звязваецца перш за ўсё ўяўленне пра 
індывідуальную своеасаблівасць, адметнасць пэўных мастацкіх з’яў. Стыль, з аднаго боку – гэта 
заўсёды выяўленне прыкмет адрознення, унікальнасці, непадобнасці на ўжо існуючыя ўзоры. 
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Аднак, з другога боку, для стылю характэрна таксама і пэўная ступень тыпізацыі, тэндэнцыя  
да выяўлення ўстойлівых фармальна-змястоўных прыкмет.

Індывідуальны стыль пісьменніка ў пэўным сэнсе можа быць суаднесены і супрацьпастаўлены 
стылявым разнавіднасцям больш устойлівага характару, стылявым сістэмам, якія вызначаюцца 
большай маштабнасцю ўздзеяння на літаратурны працэс. Маюцца на ўвазе перш за ўсё такія 
стылявыя сістэмы, якія суадносяцца з пэўнымі літаратурна-мастацкімі напрамкамі і культурна-
гістарычнымі эпохамі. Па сутнасці, паняцце стылю ў яго шырокім, «абагульняючым» значэнні 
вельмі блізкае да паняцця літаратурна-мастацкі напрамак.

У плане развіцця анталагічна-гістарычнай дыхатаміі назіраецца несумненная цесная сувязь 
стылю з жанрам. Жанр, таксама як і стыль, прадстаўляе сукупнасць пэўных характаралагічных 
рыс і адметнасцей літаратурнага твора ў іх тыпалагічнай выяўленасці і гістарычным раз віцці. 
Стыль і жанр часта актыўна ўзаемадзейнічаюць між сабой, утвараючы гістарычна абу моўленыя, 
цэласныя мастацкія ўтварэнні, у якіх выразна праяўляюцца як жанравыя, так і сты лявыя прыкметы. 

Менавіта жанр, пачынаючы ад эпохі Антычнасці і да канца Сярэдневякоўя, становіцца га-
лоўным аб’ектам увагі пры даследаванні тэарэтычных аспектаў літаратурнай творчасці. Гэта 
працяглая ў гістарычным плане эпоха, для якой было характэрна жанравае мысленне. На аснове 
аналізу зананамернасцей жанравага развіцця выпрацоўваліся агульныя ўяўленні пра магчымасці 
той або іншай жанравай разнавіднасці і формы. Суб’ект творчасці наогул выключаўся з разгля
ду, па сутнасці, ігнараваўся.

На аснове вывучэння змястоўных, фармальных і функцыянальных асаблівасцей літара тур-
ных твораў распрацоўвалася жанравая класіфікацыя, якая выконвала нарматыўную ролю. Па-
чынаючы ад Арыстоцелевай, усе паэтыкі прадугледжвалі менавіта такі нарматыўны харак
тар у адносінах да жанру як пэўнай канстанты. Кожны асобны літаратурны твор быў трывала 
ўпісаны ў адпаведную яму жанравую сістэму і ўяўляў сабой не што іншае як канкрэтна-адзінкае 
ўвасабленне агульнай жанравай мадэлі.

Канец XVIII – пачатак ХІХ стагоддзя быў часам карэннага змянення мастацкай парадыг
мы. На змену жанраваму мысленню прыходзіла ўспрыманне суб’ектыўнасці як асноўнага сты-
леўтваральнага фактару літаратурнай творчасці. Роля і месца жанру ў агульнай мастацкай 
сістэме былі карэнным чынам пераасэнсаваны. Як заўважае М. Гіршман, «калі ў сістэме жанра
вага мыслення літаратурны твор успрымаўся як варыяцыя жанру, то ў сучаснай свядомасці, на
адварот, жанр выступае як адзін з бакоў твора – самастойнага мастацкага цэлага» [2, с. 4].

Жанр, такім чынам, па-ранейшаму з’яўляецца ў многім вызначальнай для літаратурнага тво
ра катэгорыяй, аднак з «узору», «мадэлі» ён ператвараецца ў адзін з фактараў, які садзейнічае 
набыццю творам пэўнай структурнай аформленасці і канкрэтна-гістарычнай мастацкай ха-
рактэрнасці. У сучаснай літаратуры назіраецца тэндэнцыя да большай жанравай свабоды, утва
рэння шматлікіх новых жанравых мадыфікацый, у якіх асобныя жанравыя прыкметы спалуча
юцца ў своеасаблівым, індывідуалізаваным выглядзе.

У беларускай літаратуры значнае пашырэнне атрымалі так званыя аўтарскія жанры. У про
зе гэта перш за ўсё аўтарскія мадыфікацыі традыцыйнага для нацыянальнай літаратуры жанру 
абразка. Ужо на пачатку станаўлення гэтай жанравай разнавіднасці творы беларускіх аўтараў 
вызначаліся індывідуальным характарам, мастацка-стылявой своеасаблівасцю. У гэтым пла
не плённым уяўляецца параўнанне жанрава-стылявой адметнасці малафарматных празаічных 
твораў Ядвігіна Ш., К. Каганца, Я. Коласа, З. Бядулі, М. Гарэцкага.

Унікальнай жанравай з’явай у гісторыі беларускай прозы ХХ ст. з’яўляюцца «Казкі жыцця» 
Я. Коласа, прытчавасць і алегарызм якіх паяднаны з выразна выяўленай аўтарскай пазіцыяй.

У другой палове ХХ ст. яшчэ больш узрасла папулярнасць жанру празаічнай міціяцюры, 
чаму ў значнай ступені садзейнічала актыўная і плённая праца ў гэтым кірунку Я. Брыля. Услед 
за прызнаным майстрам празаічнага слова да гэтай жанравай разнавіднасці звярнуліся і іншыя 
сучасныя пісьменнікі, у тым ліку такія паэты, як К. Камейша, Л. Галубовіч і інш.

Адметнасць і прыцягальнасць дадзенай адносна свабоднай, не рэгламентаванай строгі мі 
жан равамі рамкамі формы празаічнага дыскурсу заключаюцца якраз у лірыка-эпічным узае ма-
пранікненні, прыкметнай лірызацыі празаічнага тэксту праз суб’ектывізацыю аўтарскага вы яўлен ня.
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Блізкай па сваіх жанрава-стылявых характарыстыках да гэтай, традыцыйнай для беларускай 
літаратуры, «дзённікавай» формы дыскурсу з’яўляецца эсэістыка. Гэта, сапраўды, адзін з самых 
суб’ектывізаваных і аўтарскіх жанраў, хоць яго асаблівасць заключаецца ў тым, што якраз жан
равыя прыкметы праяўляюцца тут у аслабленым выглядзе. У беларускай прозе ўжо склалася 
класіка эсэістыкі, прадстаўленая творамі У. Караткевіча, М. Стральцова, В. Карамазава і інш.

У паэзіі тэндэнцыя да стварэння аўтарскіх жанравых мадыфікацый найбольш выразна вы-
явілася ў творчасці А. Разанава, аўтара, схільнага да мастацкіх пошукаў і эксперыментатарства. 
Аўтарскія жанравыя формы А. Разанава вызначаюцца сваёй шматстайнасцю, рознай ступенню 
суаднесенасці ў іх адзнак верша і прозы, медытацыі і наратыву, унутранай формы і падтэксту. 
Гэта формы, якія па сваёй стылявой характэрнасці, выяўленаму ў іх светаадчуванню менавіта 
індывідуальныя, непаўторныя, напоўненыя асабовым зместам. Разам з тым варта адзначыць  
і тое, што А. Разанаў, свараючы ўласныя жанравыя мадыфікацыі, засноўваецца таксама і на жан-
равай традыцыі. Так, напрыклад, яго версэты маюць адчувальную сувязь з рытміка-інта на-
цыйнай структурай біблейскага тэксту.

Жанр структураваны, але ён таксама цесна і непарыўна звязаны з канкрэтна-ін ды ві-
дуальным, вобразна-непаўторным, паколькі заўсёды прадстаўлены пэўнымі адзінкавымі тво-
рамі. Сам па сабе жанр як пэўная мадэль твора, як і любое іншае паняцце, існуе толькі ва 
ўяўленні. У тэкставым увасабленні існуюць толькі асобныя творы. Здольнасць рэпрэзента ваць 
адзінкавае, канкрэтнае ў абагульнена-адцягненым паняцці якраз і з’яўляецца адной з ас ноў-
ных функцый жанру.

Стылю таксама ўласціва падобная функцыянальнасць, аднак у меншай ступені. Стыль, 
так сама, як і жанр, прадстаўляе ўяўленні пра агульнае, тыпалагічнае, хоць асноўная яго за- 
дача – быць рэпрэзентантам своеасаблівага, адметнага, індывідуальна-характэрнага.

Жанр і стыль выступаюць як узаемадапаўняльныя сферы выяўлення змястоўна-фармальнага, 
мастацкага адзінства літаратурнай творчасці. Яны збліжаюцца якраз дзякуючы сваёй анта-
ні мічнасці, палярнай вектарнай скіраванасці ў адносінах да агульнага/асаблівага. Характэр
най адзнакай, якая сведчыць аб такім дыялектычным адзінстве, з’яўляецца распаўсюджанасць 
сінтэтычных спалучэнняў жанравых і стылявых прыкмет, якія абазначаюцца тэрміналагічна як 
жанрава-стылявыя плыні.

У дадзеным выпадку акцэнтуецца сувязь жанру і стылю з гістарычным кантэкстам, гэтыя 
катэгорыі разглядаюцца ў іх гістарычнай зменлівасці, развіцці ў часе. Аналізуючы жанрава-
стылявыя плыні, якія склаліся ў нацыянальнай літаратуры на працягу значнага перыяду, мы 
тым самым маем магчымасць назіраць за тым, якім чынам адбывалася ўзаемадзеянне жанравых  
і стылявых уласцівасцей літаратуры, як суадносіліся між сабой агульнатыпалагічныя і канк-
рэтна-характаралагічныя прыкметы. 

Стыль і жанр, як было ўжо адзначана, цесна звязаны з рухам мастацкіх форм у часе, з гіс-
та рычным развіццём літаратуры. У гэтым сэнсе яны становяцца ключавымі аб’ектамі дасле
давання гістарычнай паэтыкі як раздзела літаратуразнаўства, у якім вывучаюцца асаблівасці 
гістарычнага развіцця мастацкіх форм у іх цеснай спалучанасці з ідэйна-эстэтычнымі і мас тац-
кімі ўяўленнямі і поглядамі, характэрнымі для асобнага напрамку або перыяду. 

Паэтыка і стыль – паняцці, безумоўна, блізкароднасныя, паколькі апелююць да мастацкай 
формы ў яе змястоўнай увасобленасці. Аднак, несумненна, што між імі існуе істотная розніца. 
Перш за ўсё яны адносяцца да рознаўзроўневых паняццевых радоў. Паэтыка значна шырэй па 
свайму аб’ёму і ахопу бакоў і аспектаў літаратурнай творчасці. 

Уласна кажучы, дадзены тэрмін выкарыстоўваецца ў двух асноўных значэннях. У першым 
з іх паэтыка разглядаецца як навуковая дысцыпліна, адзін з асноўных раздзелаў літара ту ра-
знаўства, задачай якога з’яўляецца вывучэнне «складу, пабудовы і функцый твораў, а таксама 
родаў і жанраў літаратуры» [4, с. 143]. Даючы такое азначэнне, В. Халізеў заўважае, што «ў да-
лё кія ад нас стагоддзі (ад Арыстоцеля і Гарацыя і да тэарэтыка класіцызму Буало) тэрмінам “па
этыка” абазначаліся вучэнні аб слоўным мастацтве ў цэлым» [4, с. 143], г. зн. што, па сутнасці, 
пад паэтыкай у антычныя часы і ў сярэднявеччы разумеліся тэарэтыка-абагульняючыя аспекты 
слоўнага мастацтва, тое, чым сёння займаецца тэорыя літаратуры. 
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У другім жа асноўным сваім значэнні тэрмін паэтыка адносіцца да самога прадмета вы
вучэння, г. зн. да ўсёй сукупнасці з’яў, разглядаемых у гэтым раздзеле літаратуразнаўства.  
У гэтым сэнсе паняцце паэтыка дастасоўваецца да пэўных аб’ектаў філалагічнага даследаван-
ня – мастацкіх напрамкаў і плыней, творчасці асобных аўтараў (паэтыка рамантызму, паэты- 
ка Багдановіча і г. д.).

Сапраўды, арэол ужывання дадзенага слова ў апошні час надзвычай пашырыўся, што пры-
водзіць да яго пэўнай метафарызацыі, размывання выразных тэрміналагічных граніц. Выклікана 
гэта з’ява, на нашу думку, як пошукам адэкватных сродкаў тэрміналагічнага абазначэння новых 
у метадалагічных адносінах сфер даследавання, так і некаторай інерцыяй моды, якая, на жаль, 
пранікае і ў літаратуразнаўчы дыскурс, аказваючы на яго ў пэўным сэнсе негатыўнае ўздзеянне.

Нягледзячы на такую ўскладненую разнастайнасць дыяпазону значэнняў тэрміна паэ
тыка, абумоўленую ў многім паглыбленай цікавасцю да пытанняў, звязаных са структурнай 
арганізацыяй аб’ектаў даследавання, застаецца актуальным вылучэнне ў літаратуразнаўчым ды
скурсе двух асноўных значэнняў: 1) паэтыка як навуковая дысцыпліна і 2) паэтыка як прадмет 
даследавання.

Неабходна адзначыць, што пытанні тэрміналагічнай атрыбуцыі адносна важнейшых катэ
горый літаратуразнаўчай навукі і сумежных з ёю дысцыплін застаюцца і па сённяшні дзень  
у значнай ступені дыскусійнымі. Адным з такіх даволі спрэчных пытанняў з’яўляецца пытан
не аб меры выяўлення ў паэтыцы і стылі індывідуальна-аўтарскага і агульналітаратурнага і аб 
суаднесенасці між сабой паняццяў паэтыкі і стылю.

Так, напрыклад, Ю. Мінералаў, аўтар кнігі «Теория художественной словесности (поэтика 
и индивидуальность)» (1999) выказваецца аб неправамернасці выкарыстання паняцця паэтыка 
ў дачыненні да творчасці асобнага аўтара. Заўважыўшы, што ў апошні час «паявілася вялікая 
колькасць публікацый пра “паэтыку” канкрэтных мастакоў», ён сцвярджае: «такая “інавацыя”  
ў выкарыстанні тэрміна не ўяўляецца нам карэктнай і плённай» [3, с. 9].

Даследчык задаецца пытаннем: ці мэтазгодна наогул існаванне паняцця індывідуальная па-
этыка? Заўважым пры гэтым, што дадзенае словазлучэнне Ю. Мінералаў бярэ ў двукоссе, што 
адразу паказвае на яго адносіны да гэтай з’явы. Адказ, як і меркавалася, атрымоўваецца адна-
значна адмоўным. «Ніякай “індывідуальнай паэтыкі” пісьменнік, строга кажучы, не стварае» [3, с. 9].

Называючы індывідуальную паэтыку «фікцыяй», Ю. Мінералаў сцвярджае, што ва ўсіх вы-
падках, калі выкарыстоўваецца дадзенае азначэнне, яно можа быць заменена іншым, а ме на ві та 
азначэннем індывідуальны стыль пісьменніка. Розніца паміж паэтыкай і стылістыкай, па сут-
насці, зводзіцца Ю. Мінералавым да таго, што першая вывучае аб’ект (сродкі, мастацкую матэ
рыю) як фармалізаваную рэч, як структуру, а другая гэты ж аб’ект разглядае з боку яго ўжывання 
ў мастацкай практыцы. Гэта значыць, у дзвюх асобных навуковых дысцыплін аказ ваецца адзін  
і той жа прадмет даследавання, а ўсё адрозненне зводзіцца да размежавання функцый.

Ю. Мінералаў вызначае паэтыку як дысцыпліну адцягнена-разумовага характару, якая мае 
справу выключна з абстрагаванымі паняццямі і катэгорыямі, а стылістыку – як дысцыпліну 
чыста практычную, скіраваную на выяўленне таго, як гэтыя паняцці і катэгорыі суадносяцца  
з рэальным мастацкім працэсам. Паэтыка, на яго думку, вывучае тропы, сюжэтыку, кампазіцыю  
і г. д. «з “адцягненнага” пункту гледжання – безадносна да іх мадыфікацый у стылі канкрэтных 
мастакоў, у канкрэтных творах, у канкрэтных кантэкстах» [3, с. 10]. Наогул цяжка сабе ўявіць, 
якім чынам можна «вывучаць» пэўныя аспекты паэтыкі, элімінуючы іх цалкам ад канкрэтыкі 
творчасці асобных аўтараў, ад гістарычнага развіцця літаратуры.

Галоўная асаблівасць і прызначэнне стылю, як нам уяўляецца, заключаецца ў тым, што 
ён служыць пасрэднікам не толькі паміж формай і зместам, але таксама і паміж аўтарам  
і творам. Для большасці даследчыкаў, апрача тых, хто прытрымліваецца жорсткай пазіцыі 
фармалістычнай школы аб адасобленасці аўтара ад прадукту яго дзейнасці, несумненнымі 
з’яўляюцца сувязь аўтара са сваім творам, тое ўздзеянне, якое аказваюць на твор аўтарскі све
тапогляд, кругагляд, жыццёвы вопыт, біяграфічныя абставіны і г. д. Аднак верыфікацыя гэтых 
сувязей і ўплываў з’яўляецца надзвычай складанай задачай, паколькі справа датычыцца вельмі 
тонкай матэрыі.
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Тут мы маем справу з праявамі псіхалагічнага характару, якія ўступаюць ва ўзаемадзеянне 
з матэрыяй, тэкставай прасторай літаратурнага твора. Наконт механізмаў і спосабаў такога 
ўзаемадзеяння меркаванні могуць быць самыя розныя, але ўсе яны знаходзяцца, па сутнасці,  
у сферы дапушчэння і не могуць мець адназначнага пацвярджэння аналітычным шляхам. Скла-
данасць вызначэння самога паняцця «стыль» абумоўлена перш за ўсё менавіта гэтымі ака ліч-
насцямі. Стыль – гэта не толькі індывідуальнае і асаблівае. Таму дадзеную катэгорыю суадно
сяць не толькі з творчасцю аднаго пісьменніка, але і з пэўным мастацкім напрамкам, плынню  
і нават з культурна-гістарычнай эпохай.
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Ya. A. HARADNITSKI

STYLE IN CORRELATIONS WITH OTHER CATEGORIES OF THE LITERARY POETICS

Summary

In this article the problem of the artistic style has been investigated in wide context of its interaction with other categories 
of poetics of the literature such as genre and artistic literature works. System of attitudes of these categories has been regarded 
in view of integrated analysis of the literary work which take into consideration dialectic form and matter unity.

Style is determined as organic combination in artistic world of the literary work such individual traits and formal-pro
found signs which are common for certain artistic systems.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ПРАВА

УДК 34(476)

Г. А. ВАСИЛЕВИЧ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 09.12.2013)

Право является важнейшим социальным регулятором общественных отношений. Оно как 
многогранная ценность (культурная, моральная, экономическая, управленческая) призвано сы
грать первостепенную роль в создании условий для всестороннего и гармоничного развития 
личности, формировании у нее ответственности за последствия собственных решений. В этой 
связи очень важно определить объем правового регулирования с тем, чтобы оно (правовое регу
лирование) было оптимальным, не сдерживало общественное развитие, не было его тормозом, 
а наоборот, содействовало прогрессу.

Современное белорусское право в целом и конституционное право в частности динамично 
начало развиваться в 90-е годы прошлого столетия, все современные идеи были реализованы 
в Конституции Беларуси. Сейчас, на наш взгляд, на повестке дня находится процесс дальней- 
шего углубления реализации конституционных принципов в отраслевом законодательстве, т. е. 
речь идет о процессе конституционализации отраслей белорусского права, воплощении в них 
конституционных ценностей. Для большинства современных конституций, включая белорусскую, 
характерно закрепление экономической свободы, политического плюрализма, взаимной ответ
ственности государства и гражданина, неотъемлемости прав человека, расширение правового 
статуса граждан. Все это реально необходимо воплотить на практике. Таким образом, адекват
ное конституционным принципам и нормам правоприменение и нормотворчество – главные 
формально-юридические показатели исполнения Основного Закона государства. С демократиче
ской Конституции «выстраивается» весь правовой порядок. 

Конституционное право современных государств с учетом влияния общепризнанных прин
ципов и норм международного права в настоящее время имеют такой уровень развития, когда 
политическая деятельность (политика) все более и более оказывается в рамках правовой регла
ментации. Конечно, маневр для действий всегда сохраняется, но они по принципиальным, стра
тегическим моментам ограничиваются если не конституционными нормами, то принципами 
конституционного права, а если говорить шире, то принципами правового демократического со
циального государства. Именно государство с такими характеристиками (конституционное го
сударство) является современным стандартом. Парадигма властных отношений в цивилизован
ном обществе и государстве, конечно, не является застывшей. Есть простор для деятельности, 
реализации идей политиков, политологов, конституционалистов, других специалистов в облас- 
ти юриспруденции. Но основной прорыв в данном направлении был сделан во второй полови- 
не ХХ столетия. 

Не только нормотворчество, но и правоприменительная практика не могут быть результатом 
субъективного усмотрения, тем более допускать какой-либо волюнтаризм. Особенно это касает
ся мер юридической ответственности, превышение допустимых пределов которых может вести 
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к серьезным отрицательным последствиям для граждан, субъектов хозяйствования. Исходя из 
этого, нормотворческие органы и прежде всего законодатель, который «задает тон» уровню пра
вового регулирования, устанавливая конкретные нормы, должны основывать свои юридические 
акты на объективно существующих критериях, в роли которых выступают принципы права.

Законодательный процесс можно рассматривать как способ упорядочения и стабилизации 
существования самого общества, направленный на формирование социально необходимых отно
шений между людьми и их коллективными образованиями. Указанная цель законотворчества 
может быть достигнута путем принятия своевременных и качественных законов.

Тенденции развития правовых систем зарубежных государств свидетельствуют о том, что 
источниками права в них являются и общие принципы права. В европейской практике (судебной, 
иной правоприменительной) принципы рассматриваются в качестве источника права, например, 
в Австрии, Германии, Греции, Испании. У нас же пока эта идея только пробивает себе дорогу.

Большинство правоведов полагают, что принципы права носят объективный характер, 
т. е. не могут быть результатом субъективных суждений. Поэтому законодательство – результат 
не субъективного усмотрения, а отражение объективных процессов. При этом следует иметь 
в виду, что «наука лишь выявляет, обосновывает, изучает и систематизирует их. Она не «приду
мывает», а «открывает» заложенные в праве принципы, показывает их роль, значение, содержа
ние и функционирование».

Если проанализировать Конституцию Республики Беларусь, то можно найти закрепленные 
в ней принципы правового демократического государства. Их реализация – важнейшее условие 
разумного правового регулирования, т. е. такого правового воздействия на общественные отно
шения, которое способствует прогрессивному развитию общества в силу учета объективно скла
дывающихся закономерностей.

Вместе с тем полагаем, что общеправовые принципы нельзя «отрывать» от нравственно-
правовых, политико-правовых, экономико-правовых принципов. Они первичны с точки зрения 
правового регулирования. Их совокупность предопределяется природой правового демократи
ческого социального государства.

В ст. 4 Конституции есть запрет на установление в качестве обязательной для граждан идео
логии политической партии или иного общественного объединения. Белорусские ученые-
гуманитарии долго спорили о том, можно ли утвердить в нашей стране государственную идео
логию. Много было различного рода дискуссий, совещаний даже с участием Главы государства. 
Спорили о понятиях – государственная идеология или идеология белорусского государства, что 
должно быть в ее основе, какие ценности, каков лейтмотив? Полагаем, что такого рода дискуссия 
плодотворна и была необходима именно в силу естественного желания ученых проявить береж
ное отношение к тексту Конституции. Здесь в этом можно только брать с них пример. Попутно 
заметим, что в Конституции России вопрос решен более радикально – в государстве не должно 
быть никакой идеологии в качестве государственной. Такая норма – результат поспешного при
нятия Конституции в 1993 году на фоне трагических событий, имевших место в Москве осенью 
того же года.

То, что главной целью нормотворческих и правоприменительных органов на современном 
этапе должна быть полная и настойчивая реализация принципов и норм Конституции Республи
ки Беларусь, объясняется не только формальным требованием приоритета Конституции, но и тем, 
что она является воплощением правовой идеологии, которая в свою очередь в значительной сте
пени предопределяет содержание государственной идеологии. В рамках такого идеологического 
пространства и может проводиться правовая политика. 

Государство и общество выиграют, если система нормативных правовых актов будет выстра
иваться в строгом соответствии с Конституцией. В настоящее время процедура создания нового 
закона предполагает соблюдение достаточно широкого спектра правовых принципов, суть кото
рых состоит в том, чтобы не допустить появления в правовой системе государства некачествен
ных, неэффективных, а порой и не отвечающих потребностям времени правовых актов. Именно 
правовым принципам принадлежит определяющая роль в формировании самих правовых пред
писаний, отражающих объективные потребности общества в правовых регуляторах. Причем 
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следует иметь в виду, что конституционные принципы выводятся не только из основной части 
и заключительных положений Конституции, но ее преамбулы, которая является нормативной 
(обязательной) по своему содержанию. Именно с учетом ее требований обязан соизмерять кон
цепцию своих решений Конституционный Суд. 

Следование принципам «помогает» законодателю, иным властным субъектам избегать зако
нотворческих ошибок, снижает вероятность создания неэффективных правовых норм.

Важными условиями обеспечения надлежащего правового порядка являются стабильность 
правового регулирования, его предсказуемость, своевременное прогнозирование последствий при
нятия актов законодательства. Вместе с тем политическая, экономическая, социальная жизнь 
общества находится в динамике, диалектическом развитии. Это объективно обусловливает не
обходимость своевременного и адекватного реагирования права на потребности общественного 
развития. В этой связи возникает дилемма между стабильностью законодательства и его гиб- 
костью, ведь право должно развиваться с меняющейся жизнью. В этом, кстати, и проявляется 
эффективность права.

Одним из таких принципов является принцип экономичности регулирования общественных 
отношений. Наиболее очевидным примером будет ссылка на ст. 99 Конституции. В ней преду
смотрен запрет на внесение в Парламент законопроектов, следствием принятия которых могут 
быть сокращение государственных доходов, создание или увеличение государственных расхо
дов без согласия Президента либо по его поручению – Правительства. Однако, на наш взгляд, 
это лишь тот «минимум», к которому должны стремиться субъекты, участвующие в законотвор
ческом процессе: сохранить существующий баланс доходов и расходов на том уровне, на котором 
он находится до принятия соответствующего закона. Основой экономики является идея об эффек
тивности, предполагающая, что все лучшее – это то, что уменьшает затраты при неизменном ко
личестве дохода. В законодательстве следует стремиться к более эффективному результату, обес- 
печивающему сочетание экономической выгоды и развитие прав и свобод граждан с учетом прием
лемых европейских стандартов (оговорка о приемлемости сделана, например, с учетом склады- 
вающегося европейского «стандарта» относительно усыновления детей однополыми родителями; 
обратим внимание, что разработчики проекта Конституции умышленно в ст. 32 Конституции 
записали, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а не между гражданами, как это 
предлагалось в Конституционной комиссии). Стратегически важной с точки зрения экономичности 
правового регулирования является ст. 59 Конституции, согласно которой государственные орга
ны, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны 
в пределах своих полномочий принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав 
и свобод личности, обеспечивать такой порядок, при котором они реализуются в полном объеме. 
По существу речь идет о праве граждан на хорошее управление. Сошлемся еще на ст. 13 Конститу
ции. В ней закреплены регулирование экономической деятельности в интересах человека и обще
ства, координация государственной и частной экономической деятельности в социальных целях.

Правы те ученые, которые утверждают, что право является прямой или косвенной причиной 
изменений в экономике, и, наоборот, экономика является прямой или косвенной причиной изме
нений в праве. В литературе справедливо отмечается о том, что принимаемые государством за
коны и конкретные судебные решения влияют на экономику. Об этом люди знали давно. То, что 
уровень экономического развития страны воздействует на ее правовую систему, стало понятно 
еще в XIX веке. Однако тот факт, что и сама правовая система, и отдельные юридические прин
ципы, и судебные решения, и решения людей обращаться в суд, и многие другие моменты функ
ционирования права имеют четкие экономические объяснения, стал очевидным в результате 
исследований экономистов и правоведов последних нескольких десятилетий. 

Сложность заключается в том, что правовая норма имеет скрытую цену. Особенно когда это 
касается очень «тонких» правовых материй, например, таких, как демократия, разделение влас- 
тей, свободы и т. п.

Более успешно можно провести экономический анализ преступности. Здесь надо учитывать 
ряд исходных начал: уровень преступности, личность преступника, санкции, судебная практика, 
рецидив, расходы по содержанию в местах лишения свободы, состояние здоровья после отбытия 
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наказания и др. Отрицательное отношение автора к судебной практике назначения уголовного 
наказания в силу его чрезмерной суровости заставило его инициировать перед Президентом 
принятие Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их 
исполнения. Автором была предложена система упомянутой Концепции, которая в итоге и полу
чила одобрение. Возражения консервативно настроенных юристов были преодолены. По истече
нии почти трех лет после ее принятия уже можно видеть ряд позитивных плодов ее реализации: 
уменьшение сроков лишения свободы, более частое применение штрафов, разумный выбор меры 
наказания, что сказалось на существенном уменьшении числа уклонений от отбывания нака- 
зания. Реализация Концепции имеет не только социальный, но и экономический эффект. На 
миллионы долларов!

Однако не все идеально на практике. Не учитывается провозглашенный Конституцией ба
ланс интересов человека, общества и государства. Так, в ноябре 2013 г. суд Минского района вы
нес приговор в отношении одного молодого человека, который избил гражданина Сирии, прохо
дящего практику в минской больнице. Он был осужден по ч. 1 ст. 339 УК, назначен штраф в раз
мере 13 млн руб., а в возмещение морального вреда взыскано всего 1,2 млн руб., т. е. лицо, которое 
реально пострадало, получило меньшую защиту, чем можно было бы предполагать. Это неприемле
мая практика. Ведь в ст. 2 Конституции провозглашено, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и целью общества и государства. Справедливость судебного вердикта вызы
вает большие сомнения. Соответствующим инстанциям следовало вмешаться и принести протест.

Уже неоднократно обращалось внимание на то, что государство больше теряет на продаже 
алкоголя, нежели приобретает. Однако эффективных мер в законодательстве противодействия 
этому явлению пока не выработано. В одной из недавних статей, размещенных в Интернете, обос- 
новывалось, что государство в семь раз больше теряет на алкоголе, чем зарабатывает. Здесь учте
ны такие данные: количество лиц, употребляющих алкоголь, его объемы потребления, меди
цинская помощь алкоголикам, смертность от алкоголя, заболевания, вызванные потреблением 
алкоголя, взято в расчет число лет, которые лица могли бы прожить, если бы не умерли от алко
голя, число ДТП, вызванных алкоголем, количество убийств и других преступлений, совершен
ных в состоянии опьянения, средства, затрачиваемые государством на их расследование, содер
жание детей, оказавшихся в таких семьях. Заметим, что для полноты подсчета можно было 
иметь в виду, сколько государство «экономит» на невыплате пенсии таким лицам в связи с ухо
дом из жизни до достижения пенсионного возраста.

Все это свидетельствует о необходимости более тщательного подхода при подготовке норма
тивных правовых актов. Важно при этом определить оптимальное соотношение конституцион
ной законности, экономичности, целесообразности, а также пределов правовой регламентации. 
В этом отношении обратим внимание еще на два важнейших принципа: соразмерность ограни
чения достигаемым целям и разумность правового регулирования, т. е. экономичность должна 
быть адекватна конституционным нормам.

Неотъемлемым, обязательным элементом правотворческого процесса должно стать, наряду 
с экономическим анализом права, прогнозирование последствий принятия нормативных актов. 
На практике такое обоснование и предвидение при подготовке проектов отсутствует. В каких 
целях принимается правовой акт, какие последствия наступят, каковы гарантии и ответствен
ность авторов проекта – вот те основные составляющие, которые могут значительно усилить 
эффективность законодательства и практики его применения.

Известный российский ученый Н. И. Матузов отмечает три модели взаимодействия государ
ства и права: тоталитарно-этатистскую, либерально-демократическую и прагматическую. В соот
ветствии с первой государство возвышается над правом, им не связано. Данная модель была ха
рактерна для советского периода. Согласно второй право господствует в государстве. Эта модель 
рассматривается им как идеальная и недостижимая в настоящее время. В соответствии с прагма
тичной моделью государство создает право и при этом связано им, самоограничивается во имя 
общего блага [1, c. 149–150].

Одним из реальных результатов сочетания либерализма и социального характера государства 
может быть установление оптимального налогообложения, т. е. такой налоговой системы, которая 
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будет соответствовать статусу социального государства и исключать стремление субъектов хо
зяйствования к уклонению от налогов. 

Нам необходимо учитывать две основные тенденции, которые следует рассматривать в един
стве: 1) либерализацию экономики, отказ от излишнего вмешательства государства в экономику, 
учет общих и частных интересов; 2) создание эффективной правовой системы, позволяющей го
сударству играть ключевую роль в политической системе общества. Насколько эти две тенден
ции «идут рядом», сочетаются друг с другом, проявляются в развитии человеческого потенциа
ла, реальной свободе человека, его юридическом положении? Таким образом, можно вести речь 
о создании сильного государства, но действующего на правовой основе. На воплощение этих идей 
направлены директива Главы государства № 4 и ряд иных решений.

Правовая система развивается не всегда поступательно, сохраняются или получают развитие 
противоречивые тенденции, что в значительной мере объясняется нахождением в состоянии 
трансформации общества.

Многие нормативные акты имеют погрешности и упущения, что ведет к трудностям в их при
менении. В любом случае они потребуют научного комментирования, которое невозможно без не
посредственного участия ученых и ведущих специалистов в соответствующих отраслях права.

Современное конституционное государство основывается на компромиссе. У нас достигнут 
базовый консенсус. Германский политолог М. Хеттиг считает, что нельзя говорить о достиже
нии базового консенсуса в обществе, если хотя бы его треть возражает против предполагаемого 
социального и политико-правового устройства, отвергает Конституцию [2, c. 43–44]. В России, 
несмотря на некоторые всплески противоречий, периодические их обострения, различные по
литические силы работают над законопроектами так, чтобы находить точки соприкосновения, 
вырабатывать общую, приемлемую для большинства позицию. Полагаем, что к этому должны 
стремиться все конструктивные силы и у нас.

В период трансформации общественных отношений утверждение правовых ценностей, безопас
ность государства, общества и каждого гражданина объективно обусловливают усиление госу
дарства. Однако это усилие допустимо только на основе правового закона.

Какие могут быть общие тенденции и обусловленные ими возможные сценарии развития за
конодательства?

Вариант первый – ориентация на механическое увеличение законодательного массива – не даст 
сам по себе необходимого результата. В основе правового регулирования отношений государ
ства и граждан предпочтительнее не разрешительный, а запретительный порядок, т. е. не пере
числять, что можно делать, а указать, от чего гражданин должен воздерживаться. Желательно 
исключить избыточность нормативного регулирования.

Вариант второй – сохранение прежних темпов роста соотношения законов, декретов, указов 
и иных подзаконных актов – может нарушить баланс между ветвями власти, ослабить правовую 
стабильность.

Вариант третий – развитие саморегуляции, в том числе местного самоуправления. Эффект 
может быть позитивным при условии нахождения оптимального соотношения между централи
зованным и децентрализованным правовым регулированием. Ведь много говорится о пассивнос- 
ти граждан, особенно чиновников, должностных лиц, остерегающихся проявлять инициативу. 
Подобного рода справедливые упреки звучат и из уст Президента Республики Беларусь. Мы по
лагаем настоятельно необходимым содействовать реализации конструктивной инициативы граж
дан как на локальном, так и республиканском уровнях. Обратим внимание на еще несколько важ
ных аспектов народовластия. В частности, желательно детализировать в законодательстве право 
граждан на нормотворческую инициативу (имеется в виду инициирование принятия подзакон
ных актов), а именно закрепить в соответствующем законе право определенного количества 
граждан инициировать рассмотрение (принятие) не только законов, но и актов Правительства, 
ведомственных актов. Полезно было бы предусмотреть процедуру инициирования принятия ло
кальных нормативных правовых актов не только традиционными субъектами, но и отдельными 
работниками, которые составляют, например, 5–10% от числа работающих. Полагаем также, что 
следовало четко определить «уровни нормотворческой деятельности». В настоящее время, на
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пример, неясно, может ли сельсовет, поселковый совет проявить нормотворческую инициативу 
перед Правительством, министерством. Какие последствия такой инициативы: можно ли ее не рас
сматривать или, наоборот, следует предложение (проект) рассмотреть на заседании (коллегии).

Вариант четвертый – недооценка курса на последовательную реализацию законов в их сис- 
темной взаимосвязи – приведет к снижению уровня законности в стране.

Представляется очень важным оценить все названные варианты и выход заключается в учете 
комплекса факторов и тенденций.

Необходимо сформировать научную методику оценки состояния законодательства. В каче
стве соответствующих показателей можно использовать:

1) степень отражения конституционных принципов (например, об обратной силе законов);
2) наличие базовых законодательных актов (например, программных, указов программного 

характера) и уровень их реализации;
3) равномерность развития отраслей законодательства;
4) адекватность решаемым задачам экономического, социального и политического развития, 

обеспечения прав граждан;
5) открытость и доступность законодательства;
6) уменьшение правонарушений; профилактическую работу нельзя сводить к предупрежде

нию преступлений; особое внимание надо уделить уменьшению административных правонару
шений, которые ежегодно совершаются в неподобающем для численности нашего населения ко
личестве – около трех миллионов;

7) соответствие принципам и нормам международного права.
У нас, к сожалению, сформировался такой тип правопонимания, суть которого сводится в основ

ном к необходимости быстрого увеличения законодательного массива. В Республике Беларусь 
действует около двух тысяч законов, десятки тысяч других нормативных правовых актов. Процесс 
кодификации не решил проблему исключения избыточности правового регулирования. Конеч
но, пробелы в правовом регулировании следует безотлагательно восполнять, особенно в области 
основных прав и свобод граждан. Однако сам факт принятия нормативных актов не означает 
эффективность законодательства. Плохо реализуемое законодательство превращается в «библио- 
теку законов», которой никто не пользуется.

В настоящее время следует повысить роль государственных и общественных структур в деле 
исполнения законодательства. Эта работа не должна сводиться лишь к деятельности органов го
сударственного контроля. Надо использовать все каналы – обобщение судебной практики, мате
риалы парламентских слушаний, контрольные функции депутатов, прокуратуры, правовые воз
можности Конституционного Суда Республики Беларусь.

Наша Конституция предусматривает смешанную систему судебного конституционного конт- 
роля. На это автор обращал внимание еще в 1994 году, сразу после начала функционирования 
Конституционного Суда. Это означает, что ответственны за состояние конституционной законнос- 
ти не только Конституционный Суд, но и иные суды. Следует обратить внимание на неукосни
тельное выполнение требований части второй ст.112 Конституции. Закрепленное в ней правило 
может быть использовано также и по отношению к спорам о соответствии национальных актов, 
ставшим обязательными, международным договорам.

Государство служит человеку. Поэтому одними из основных критериев успеха, а значит, 
и эффективности установленного правового порядка, экономических и социальных отношений, 
испытывающих воздействие права, здесь являются условия и продолжительность жизни людей, 
удовлетворенность их теми возможностями, которые предоставляет им государство, оптималь
ность правового регулирования и обеспечение баланса интересов отдельного человека, обще
ства и государства, защищенность от незаконных посягательств, перспективы развития молодо
го поколения и ряд других факторов, которые влияют на настроение человека, на ощущение им 
удовлетворенности. Не зря в настоящее время при сравнении развития различных стран все бо
лее обращается внимание не только на уровень человеческого развития, но и измеряется индекс 
счастья. Индекс счастья не зависит напрямую от экономической мощи страны. Счастливый че
ловек в значительно большей степени ощущает свое достоинство.
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В современных условиях проблема достоинства личности в качестве интегрального показа
теля сути отношений между государством, обществом и человеком приобретает особое звуча
ние. Рост правовой культуры, правового сознания граждан меняет сложившуюся ранее парадиг
му отношений: растет число людей, которые осознают себя полноправными субъектами полити
ческого процесса.

Защита человеческого достоинства обычно рассматривается в качестве индивидуального 
права. Однако такой подход слишком узок и не отражает природу этой качественной характери
стики индивидуума. Защита человеческого достоинства имеет два аспекта: 1) защита достоин
ства от возможных посягательств в данной сфере отношений со стороны государства; 2) защита 
достоинства человека от посягательства других лиц, групп граждан. В первом случае можно ве
сти речь о том, что само государство должно находиться в соответствующих правовых рамках, 
определенных Конституцией, нормами международного права.

О цивилизованности государства, а значит, и об уровне обеспечения достоинства человека 
можно судить по тому, как оно относится к детям, престарелым, инвалидам. Показательна также 
характеристика отношения к заключенным.

Что касается определений понятия «достоинство человека», то их нет в законодательстве. 
В юридической литературе дается определение достоинства как самооценки человеком своих 
социальных, моральных качеств, способностей и общественной значимости (в отличие от опре
деления чести как общественной оценки социальных и духовных качеств конкретного человека, 
представлении людей о его поведении) [3, c. 481].

В Конституции Российской Федерации (ст. 21), Конституции Республики Беларусь (ст. 25) 
содержатся положения, касающиеся достоинства личности: В российской Конституции закре
пляется, что «достоинство личности охраняется государством; ничто не может быть основанием 
для его умаления», в белорусской – «государство обеспечивает достоинство личности». Таким об
разом, определенное смысловое различие имеется. При этом в указанных статьях содержатся 
практически идентичные нормы, в соответствии с которыми «никто не должен подвергаться пыт
кам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию».

В одном из комментариев к Конституции Российской Федерации дано следующее определение 
достоинства личности. Под ним понимается «осознание самим человеком и окружающими факта 
обладания им определенными нравственными и интеллектуальными качествами. Достоинство 
личности определяется не только самооценкой субъекта, но и совокупностью объективных качеств 
человека, характеризующих его репутацию в обществе (благополучие, нравственные данные, уро
вень знаний, обладание социально полезными навыками, достойный образ жизни и т. п.) [4, c. 96].

Для оценки значения такой категории, как достоинство личности, важно определить соотно
шение этого явления с другими правами и свободами. Обычно в юридической литературе, в том 
числе учебниках, посвященных правам и свободам, право на достоинство личности рассматри
вается автономно, вне связи с другими составляющими категориями, характеризующими правовой 
статус человека и гражданина. До некоторого времени такого же подхода придерживался и автор 
настоящей публикации [5, c. 195–197; 6, с. 226–239; 7, с. 295–309; 8, с. 123–128; 9, с. 282–294].

Несколько иную позицию занимают авторы одного из комментариев Конституции Россий
ской Федерации. Так, утверждается, что «достоинство личности как юридическая категория не 
стоит в одном ряду с такими правами, как право на свободу передвижения и другими личными 
правами. Как жизнь человека и признание его права на жизнь являются общим условием суще
ствования всех прав и свобод человека и гражданина, так и человеческое достоинство (достоин
ство личности), его признание, соблюдение и защита государством являются необходимым усло
вием существования личных прав человека» [10, c. 145]. Таким образом, авторы Комментария 
рассматривают принцип уважения достоинства личности как базисный в сфере личных прав  
и свобод. Однако, на наш взгляд, имеются все основания еще четче заявить о более широком со
держании этой категории, охватывающей, наряду с правом на жизнь, все явления (права и свобо
ды), характеризующие такое качество жизни, которое не только субъективно (в силу личных 
ощущений, т. е. личностная самооценка), но и объективно подтверждают и обеспечивают статус 
человека как полноправного субъекта человеческой деятельности. В этом отношении показатель
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но содержание статьи 21 Конституции, с которой начинается раздел 11 Конституции «Личность. 
Общество. Государство». В ней, помимо закрепления в качестве высшей цели государства обеспече
ние прав и свобод граждан Республики Беларусь, необходимости их гарантировать, предусмотрено, 
что «каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жи
лье и постоянное улучшение необходимых для этого условий». Таким образом, Конституция в ка
честве важнейшего составляющего «достоинства человека» предусматривает экономический эле
мент – достойный уровень жизни. Аналогичная норма содержится и в ст. 7 Конституции России, 
согласно которой Российская Федерация – социальное государство, политика, которого направле
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Известный российский ученый, судья Конституционного суда Российской Федерации 
Н. С. Бондарь справедливо отмечает, что «ценность и цели свободного развития каждого вклю
чают деятельное солидарное соучастие в создании необходимых предпосылок не только физиче
ского (материального), но и духовного здоровья нации. С этих позиций следует оценивать и ак
туальность охраны достоинства личности посредством реализации конституционных начал со
циальной политики» [11, c. 217].

Можно согласиться с теми авторами, которые полагают, что «достоинство личности» напол
няется конкретным содержанием в конкретной правовой культуре. В то же время, неверным по
лагаем взгляд, в соответствии с которым только «в наиболее развитых в государственно-
правовом отношении странах в понятие достоинства включается обладание не только правовой 
свободой, но и минимальным набором социальных благ, необходимых для достойной жизни по 
стандартам современного потребительского общества (жилище, относительно высокая заработная 
плата, общедоступное здравоохранение и образование, социальное обеспечение и т. д.) [10, c. 146].

В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, ставшим обязатель
ным для Республики Беларусь (тогда еще – БССР) [12, c. 13–32], было закреплено, что достоин
ство личности присуще всем членам человеческого общества, оно является основой свободы, 
справедливости и всех неотъемлемых прав личности. Однако нельзя ограничивать понимание 
достоинства личности лишь кругом личных прав и свобод. Можно обладать неотъемлемыми 
правами, но личностная самооценка человека будет низкой, если он ущемлен в сфере социально-
экономических и социально-культурных прав и свобод. Причем здесь, прежде всего, важна его 
самооценка, его положение в условиях конкретного общества и государства, которые должны 
обеспечивать равноправие. Даже в экономически небогатых странах, но где государство разви
вается как правовое демократическое и социальное, у граждан более ощутимо чувство достоин
ства, нежели там, где наблюдается поляризация доходов и где богатые люди ведут вызывающе 
расточительный образ жизни.

Уместно будет обратить внимание на одно из положений другого Международного пакта – 
об экономических, социальных и культурных правах [12, c. 5–13]. Согласно ст. 2 каждое уча
ствующее в нем государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной 
помощи и сотрудничества принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 
чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в этом Пакте прав всеми 
надлежащими способами, включая принятие законодательных мер. Поэтому категорию «достоин
ство личности» следует рассматривать в динамике. Если общество отмечает позитивную тен
денцию в сфере обеспечения всего комплекса прав и свобод, то и достоинство личности приоб
ретает новые черты.

Достаточно часто в качестве главного побудительного мотива высказывания претензий влас- 
ти называют экономическое неблагополучие. Это, действительно, так. В мировой истории много 
примеров совершения революций и восстаний, массовых протестов по причине обнищания на
рода. Наглядный современный пример – Греция. Однако нарушить политическую стабильность 
могут и другие факторы, даже при росте доходов населения. Среди таких факторов назовем неспо
собность или нежелание власти реагировать на позитивные идеи, высказываемые оппонентами.

Практика реализации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
[12, c. 761–772], в том числе и толковательная практика ЕКПЧ Европейским судом по правам че
ловека, является правовой основой для развития национального законодательства государств, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



110

входящих в ЕС, и его исполнения. Нам следовало бы более основательно знакомиться с практи
кой реализации ЕКПЧ, особенно, когда это воплощается в решения Европейского суда по правам 
человека. Накопленный опыт Европейского суда применения Европейской конвенции позволяет 
более быстрыми темпами развивать собственную национальную правовую систему по пути при
ближения ее к лучшим европейским стандартам.

Наряду с ЕКПЧ, 7 декабря 2000 г. провозглашена Хартия Европейского союза об основных пра
вах, вобравшая в себя весь спектр основных прав и свобод, которые признаны международным 
сообществом. Хартия, в отличие от ЕКПЧ, включает также экономические и культурные права. 
По юридической силе она приравнена к учредительным документам. Содержащиеся в ней права 
классифицированы по такому критерию, как их ценность, на защиту которых они направлены. 
Обратим внимание, что на первом месте в Хартии находится достоинство личности (ст. 1–5 Хар
тии, раздел I). При этом имеется в виду не только само право на человеческое достоинство, но и дру
гие права, предопределяющие бытие человека, а именно: право на жизнь, на ценность личности, 
запрет пыток, иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, недо
пустимость рабства и принудительного труда. Среди белорусских авторов первым, кто актуали
зировал проблему достоинства личности в качестве интегрального показателя сути отношений 
между государством, обществом и человеком, является доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси Л. Ф. Евменов [13, с. 17, 21]. Полагаем, что фундаментальные 
идеи и оценки на этот счет должны получить свое дальнейшее развитие и реализацию.

Перспективным для укрепления национальной правовой системы является признание судеб
ного прецедента в качестве источника права. Подчеркнем, что речь идет лишь об официальном 
признании, например фиксации данного факта в законе. В реальности судебный прецедент в на
шей правовой системе как явление существует, другое дело, что разнобой судебной и иной пра
воприменительной практики подрывает прецедентное право, препятствует его формированию. 
Строгое следование судебному прецеденту позволит укрепить законность, будет важным импуль
сом для нормотворческих и иных правоприменительных органов. Судебный прецедент в нашей 
правовой системе занимает в иерархии актов следующее место после законодательных актов. 
Прецедент важен для восполнения пробелов в законодательстве, разрешении противоречий.

Судебная практика в силу ее особого влияния на нормотворческую и правоприменительную 
деятельность имеет определяющее значение. Ее воздействие снижается, когда она не учитывает 
принципы правового демократического социального государства. Косвенно подтверждает не- 
эффективность, несбалансированность мер уголовного наказания, систематическое принятие 
законов об амнистии. Отмечая недостаточную эффективность применения закона судами, мы 
не исключаем принятие законов об амнистии в связи со значительными событиями в жизни 
страны. Например, кстати он будет к 20-летию со дня принятия 15 марта 1994 г. Конституции 
Республики Беларусь. Причем было бы полезно основательно продумать концепцию такого за
кона, существенно отличающего его от предыдущих законов. Важно учесть мнение потерпев
ших, какие были совершены правонарушения, предусмотреть возможность освобожденному по 
амнистии лицу на свободе загладить причиненный ущерб государству, обществу, гражданам. 
Этот закон, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности, следовало бы 
распространить как на осужденных за определенные преступления, так и совершивших подоб
ные преступления. Остается актуальным наше предложение и проявленная в свое время ини- 
циатива по проведению экономической амнистии. Но здесь также не идет речь просто об осво
бождении от административной или иной ответственности: необходимо в течение установленно
го законом срока возместить причиненный ущерб (уплатить налоги, легализовать какие-то ранее 
совершенные неправомерные действия и т. п.).

Необходимо усилить контрольную функцию органов представительной власти. Это позволи
ло бы придать новые импульсы работе представительных органов, т. е. тех институтов власти, 
которые наиболее близки к народу. Представительная демократия способна исключить консер
вацию системы отношений, расширить гражданам возможность на самовыражение. Без этого 
происходит отчуждение власти от народа, что ведет, как показывает зарубежный опыт, к печаль
ным результатам.
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Многие болевые проблемы, касающиеся демократии, лежат на поверхности и их решение 
не требует сверхусилий. Необходимо просто адекватно и оперативно реагировать на волю людей, 
вести разъяснительную работу относительно проводимой политики, исполнять данные в пред
выборный период обещания. Тогда у граждан не будет ощущения, что их достоинство как глав
ных субъектов управления государством умалено. В этом кроется потенциал граждан как актив
ных субъектов правовых отношений.

Для правового государства характерно создание отлаженного механизма восстановления на
рушенного права. Разумеется, абсолютное большинство судей, прокурорских работников стре
мятся надлежащим образом выполнять свои функции. Суд действительно должен быть независи
мым, беспристрастным и компетентным. Вместе с тем увлечение анализом причин так называемой 
судебной волокиты часто уводит в сторону от решения другой, самой важной задачи – правиль
ности отправления правосудия. Следует бояться не отмены судебных постановлений, а сохране
ния неправосудных постановлений. Конечно, пока судебное постановление не отменено, оно 
должно исполняться. Другого утверждения быть не может. Будем рассчитывать, что принятое 
решение по вопросу упорядочения общих и хозяйственных судов обеспечит эффективность и до
ступность правосудия.

Правовая система, как и экономика отдельного государства, не может существовать в зам
кнутом пространстве. Объективно развивающиеся процессы интеграции на европейском 
пространстве, включая постсоветское, а также глобализация оказывают все большее влия
ние на национальные правовые системы. Очевидным становится процесс интернационали-
зации права.

Процесс глобализации не отвергает, а в какой-то мере даже предполагает на этапе становле
ния и укрепления политической и экономической независимости интенсификацию регионально
го сотрудничества. Примером тому является создание таких межгосударственных образований, 
как ЕврАзЭс, Таможенный союз и др. При этом безосновательны суждения о том, что, вступая 
в межгосударственные образования, государство теряет часть своего суверенитета. Это не так: 
во-первых, суверенитет проявляется в самостоятельном решении данного вопроса, а во-вторых, 
в приобретении на взаимной основе большего влияния на иные государства, которые являются 
участниками межгосударственного образования. С учетом действия Таможенного союза для нас 
становится актуальным решение вопроса о непосредственном действии актов органов, создаваемых 
в его рамках, в частности Евразийской экономической комиссии. Исходя из ее международного 
договорного статуса, а также предусмотренного права национального государства заблокиро
вать ее решение в течение определенного срока, полагаем, что ее решения должны действовать 
непосредственно. 

Единое правовое пространство на европейском континенте объективно формируется и по 
той причине, что при подготовке проектов конституций новых государств, включая и Беларусь, 
были заимствованы многие положения (идеи и нормы) из конституций развитых стран Запад
ной Европы и США. Ориентиром были тексты конституций Германии, Франции, Италии, Шве
ции, Швейцарии и других стран, накопивших необходимый опыт преобразований. И, естественно, 
общие правовые принципы и нормы предполагают единый стандарт действий.
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G. A. VASILEVICH

ACTUAL PROBLEMS OF THE NATIONAL LEGISLATIVE SYSTEM DEVELOPMENT 
ON THE CONTEMPORARY STAGE

Summary

This article draws attention to the most important problems of national legislative system contemporary development, 
primarily to its part presented by legislative acts.

The paramount importance of constitutional democratic state principles which would be introduced into reality through 
rule-making and enforcement has been mentioned.

Their normative character, i. e. obligation, has been underlined in the article, too.
Particular emphasis has been made on the principle of regulation social relations economy by the reason of its novelty. 

Herein it is important to determine the optimal ratio of constitutional legality, economy, law, expediency as well as legal 
regulation limits.

Economy of the law would be adequate to the constitutional norms and principles. It is necessary to avoid the legal 
regulation redundancy.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



113

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЭКАНОМІКА

УДК 061.62(476)

А. Е. ДАЙНЕКО, П. Н. ПЕКУТЬКО

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Институт экономики НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 08.11.2013)

Динамичное экономическое развитие государства невозможно представить без компетентно
го научного обеспечения и обоснования. Научная проработка экономической политики выступает 
одним из важнейших факторов ее эффективности, основным условием адекватной постановки 
целей экономической политики, а также оптимального выбора и результативного использования 
необходимых для их достижения инструментов и механизмов. Научное сопровождение требует
ся и при осуществлении текущего анализа экономической ситуации, разработке экономических 
прогнозов, выработке мер по корректировке экономической политики и т. д. В данной связи науч
ные организации экономического профиля являются востребованными во всех современных го
сударствах, стремящихся разработать и практически реализовать наиболее эффективные модели 
экономического развития.

Центральное место в обеспечении экономической политики Республики Беларусь занимает 
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, созданный в 1931 г. На протяжении 
десятилетий Институт экономики остается ведущим национальным научно-методологическим 
центром, который проводит фундаментальные и прикладные исследования по важнейшим на
правлениям социально-экономического развития страны. Особо следует подчеркнуть, что Инсти
тут экономики является единственной в Беларуси организацией, проводящей системные иссле
дования в таких сегментах экономической науки, как внешнеэкономическая деятельность, инно
вационное развитие, макроэкономическая политика, энергоэффективность, обладая мощнейшим 
в стране экспертным потенциалом. 

Деятельность Института экономики НАН Беларуси оказывала и продолжает оказывать зна
чимое влияние на формирование и реализацию экономической политики белорусского государ
ства. Институт неоднократно выступал головной организацией в ряде государственных прог- 
рамм научных исследований, являлся головным разработчиком и координатором работ по под
готовке концепций, экономических программ развития отраслей и сфер деятельности, прогнозов, 
концепций и иных документов по заданиям правительства и органов государственного управле
ния. Только за последние годы Институтом экономики разработаны Программа развития логи
стической системы до 2015 г., Национальные программы развития экспорта Республики Бела
русь на 2001–2005, 2006–2010 и 2011–2015 г., Комплексная программа развития сферы услуг 
в Республике Беларусь на 2006–2010 гг., Комплексный прогноз научно-технического прогресса 
Республики Беларусь на 2011–2030 гг. с более подробным его обоснованием на 2011–2015 гг.

Для Министерства торговли Республики Беларусь разработаны проекты Программы разви
тия оптовой торговли потребительскими товарами и продукцией производственно-технического 
назначения в Республике Беларусь на 2008–2010 гг., Программы развития внутренней торговли 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг., Программы развития бытового обслуживания населения 
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Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Для концерна «Белнефтехим» определены регионально-
страновые стратегии экспорта предприятий концерна. Для Министерства по чрезвычайным си
туациям Республики Беларусь разработан комплекс карт социально-экономической и экологиче
ской реабилитации и устойчивого развития потерпевших в результате аварии на ЧАЭС террито
рий. Для научной сферы разработаны Показатели по оценке результатов научной деятельности 
в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также Методические рекоменда
ции по оценке эффективности научных, научно-технических и инновационных разработок.

Результаты проводимых в Институте экономики НАН Беларуси исследований использова
лись при разработке Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, Концепции 
регионального развития до 2015 г., Национальной программы демографической безопасности 
страны на 2011–2015 гг.; при подготовке изменений и дополнений в Банковский кодекс Республи
ки Беларусь, при подготовке проекта Стратегии развития банковского сектора экономики Респу
блики Беларусь на 2011–2015 гг., проекта Республиканской программы по эффективному использо
ванию водных ресурсов, проекта Стратегии развития энергетического потенциала Республики 
Беларусь и многих других официальных документов.

Высокий уровень вовлеченности Института в процессы формирования экономической полити
ки государства обусловлен спецификой деятельности организации, предусматривающей не толь
ко проведение фундаментальных и прикладных исследований в области экономики, но и подго
товку практико-ориентированных предложений по стратегии и тактике экономического развития 
страны в рамках экспертно-аналитического обеспечения органов государственного управления. 
Институт стремится обеспечивать максимальную согласованность и взаимодополняемость ука
занных направлений деятельности, что проявляется, прежде всего, в выборе тематики фунда
ментальных исследований с учетом фактической и прогнозируемой актуальности решаемых науч
ных задач и потребности национальной экономики в их решении.

Большинство проводимых исследований организационно осуществляется в рамках государ
ственной программы научных исследований (ГПНИ) «Гуманитарные науки как фактор разви
тия белорусского общества и государственной идеологии», где Институт экономики выступает 
головной организацией подпрограммы «Научное обоснование механизмов роста конкуренто
способности белорусской экономики в условиях глобализации» («Экономика»). В рамках под
программы выполняются следующие задания:

– теоретико-методологические основы модернизации национальной модели экономики для 
повышения ее конкурентоспособности;

– макроэкономическое регулирование в посткризисной модели развития национальной эко
номики: институциональный, денежно-кредитный и бюджетно-налоговый аспекты;

– научные основы внешнеэкономической стратегии и региональной политики Республики Бе
ларусь;

– теоретические основы и механизмы формирования эффективной национальной инновацион
ной системы;

– стратегия развития сферы услуг в Республике Беларусь.
Тематика проводимых исследований обоснована необходимостью выработки и реализации 

экономической модели эффективного функционирования в конкурентном пространстве дина
мично меняющегося мирового рынка, а также потребностью в постоянной адаптации нацио
нальной экономики под изменяющиеся внешние условия. Исследования Института направлены 
на разработку научно обоснованных механизмов реализации приоритетов, определенных Прог- 
раммой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (инновацион
ное развитие и структурная перестройка экономики, создание новых наукоемких, высокотехноло
гичных производств; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней 
торговли; устойчивое развитие регионов), и соответствуют приоритетным направлениям фунда
ментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утверж
денным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585.

Результатом НИР стал ряд новых для белорусской экономической науки положений. Обосно
вана стратегия совершенствования макроэкономического регулирования на основе сбалансиро
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ванного использования инструментов стимулирования экономического роста и ограничения 
инфляции с учетом влияния институциональных факторов. Разработана концепция проведения 
антиинфляционной политики, учитывающая институциональные факторы и направленная на 
комплексное противодействие инфляции спроса, инфляции предложения и институциональной 
инфляции. Обоснованы направления внедрения рыночных механизмов в сферу предоставления 
социальных услуг, в том числе на основе использования смешанных форм финансирования 
(частно-государственное партнерство).

Разработана концептуальная модель национальной инновационной системы (НИС), представ
ленная в виде многомерной матрицы, нелинейно совмещающей взаимодействующие материаль
ные (организации науки, образования, производства, субъекты инновационной инфраструктуры 
и органы госуправления) и нематериальные компоненты (инновационная культура, институты 
инновационного развития, объекты интеллектуальной собственности, рынок научно-технической 
продукции). Разработаны концептуальные подходы к определению критериев и индикаторов 
эффективности функционирования НИС, раскрыты институциональные аспекты ее формирова
ния, а также специфика инновационной деятельности в региональном контексте.

Особо следует подчеркнуть, что исследовательская деятельность Института экономики 
НАН Беларуси не ограничивается развитием теоретических положений о сущности и свойствах 
изучаемых объектов и соответствующим приращением научного знания, но и предполагает по
лучение практико-применимых результатов, разработку предложений конкретно-прикладного 
характера. В частности, среди наиболее важных научных результатов деятельности Института, 
полученных только в течение последнего года, можно назвать следующие разработки:

– комплекс обоснованных практических предложений и рекомендаций органам государствен
ного управления по минимизации отрицательных последствий вступления в ВТО Российской 
Федерации для функционирования белорусской экономики и ее отраслей в условиях Единого 
экономического пространства;

– предложения по оптимизации перечня приоритетных направлений научно-технической 
деятельности Республики Беларусь, ориентированные на выделение наиболее значимых точек 
роста научно-технической сферы Беларуси в средне- и долгосрочной перспективе;

– методические основы оценки эффективности внешней торговли Республики Беларусь с уче
том реализации динамических конкурентных преимуществ, позволяющие осуществлять опера
тивный мониторинг состояния внешней торговли страны в товарно-географическом разрезе и по 
основным видам экономической деятельности и включающие алгоритмы расчета 21 оценочного 
показателя, а также правила интерпретации полученных результатов;

– концептуальная модель развития городов-спутников г. Минска и городов – областных цент- 
ров Республики Беларусь, включающая комплекс взаимодополняющих мероприятий в различ
ных сферах (налогообложение, социальные стандарты, миграционная и жилищная политика, 
промышленное развитие, система управления и т. д.), направленных на стимулирование разви
тия городов-спутников.

Важное прикладное значение имели разработки, выполненные в последние годы Институ
том экономики НАН Беларуси в интересах организаций страны:

– методика формирования тарифов на услуги почтовой связи, оказываемые РУП «Белпочта» 
(для РУП «Белпочта»);

– маркетинговое и экономическое исследование ценовой политики сетевых продовольствен
ных магазинов в Республике Беларусь (для ООО «Евроторг»);

– ряд бизнес-планов инвестиционных проектов, бизнес-планов развития организаций и тех- 
нико-экономических обоснований (для КУП «Минская овощная фабрика», РУП «Белоруснефть-
Минскоблнефтепродукт», ОАО «Белтрансгаз», КУП «Мінская спадчына», ООО «КМК логистик», 
ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси», УП «ЦКБ» НАН Беларуси).

Значимым направлением деятельности Института экономики НАН Беларуси является научно-
аналитическое и экспертное обеспечение деятельности государственных органов, ответственных 
за формирование и реализацию экономической политики. На протяжении последних лет Инсти
тутом по поручениям Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Министров 
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Республики Беларусь, Президиума НАН Беларуси, министерств ежегодно готовится более 200 ана
литических докладов, информационных и справочно-аналитических записок, экспертных заклю
чений, рекомендаций и предложений. В числе наиболее показательных аналитических материа
лов, подготовленных Институтом в последнее время, можно выделить:

– доклады «Совершенствование системы макроэкономического регулирования в контексте 
повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь» и «О функционировании 
экономики Беларуси в рамках ЕЭП с учетом вступления Российской Федерации в ВТО»;

– серии информационно-аналитических записок «О развитии экономики Республики Беларусь 
и предложениях НАН Беларуси по выполнению показателей прогноза социально-экономического 
развития страны» и «О ходе реализации Национальной программы развития экспорта Республи
ки Беларусь на 2011–2015 гг., улучшении позиций в международных рейтингах в условиях функ
ционирования Единого экономического пространства и подготовки вступления Республики Бе
ларусь в ВТО»;

– информационно-аналитические записки «Социально-экономическое развитие Республики 
Беларусь и резервы экономического роста в 2013 г.», «Негативные тенденции в социально-
экономическом развитии Республики Беларусь, предложения НАН Беларуси по их преодолению, 
обеспечению выполнения Программы социально-экономического развития Республики Бела
русь на 2011–2015 гг.», «Анализ развития социальной сферы и уровня жизни населения Респуб- 
лики Беларусь в региональном разрезе» и «О прогнозах развития мировой экономики ведущих 
мировых финансовых институтов на 2012–2013 гг.».

В 2012 г. Институтом экономики НАН Беларуси разработан проект Указа Президента Респуб- 
лики Беларусь «О некоторых вопросах правового регулирования развития городов-спутников 
г. Минска и административных центров областей»; сотрудники Института участвовали в раз- 
работке проекта Указа Президента Республики Беларусь «О создании Фонда “Инновационный 
центр Беларусь – Сколково”». Кроме того, результаты исследований нашли практическое при
менение в ходе разработки проекта Концепции формирования и развития наноиндустрии в Рес- 
публике Беларусь, использованы органами государственного управления при подготовке науч
ных обоснований к нормативным правовым актам, регулирующим экономические процессы в стра
не, а также разрабатываемым в стране концепциям и программам.

Востребованность результатов исследований Института подтверждается их внедрением в орга
нах государственного управления и организациях Республики Беларусь. Только по итогам 2012 г. 
результаты исследований Института экономики использованы в деятельности Администрации 
Президента Республики Беларусь, Министерства экономики, Министерства финансов, Министер
ства по налогам и сборам, Министерства иностранных дел, Министерства архитектуры и строи
тельства, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Нацио
нального банка, Национального статистического комитета, Государственного комитета по науке 
и технологиям, Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окру
жающей среды, Мингорисполкома, Комитета по труду, занятости и социальной защите Мин- 
облисполкома, Белорусского республиканского союза потребительских обществ, Совета Респуб- 
лики Национального собрания, ОАО «Белорусское морское пароходство».

Наряду с проведением исследований и экспертно-аналитической работой Институт экономи
ки НАН Беларуси выполняет образовательную функцию: при Институте работает аспирантура 
и докторантура, в которой ведется подготовка научных кадров по специальностям «Экономиче
ская теория», «Экономика и управление народным хозяйством», «Мировая экономика». Только 
за 2009–2013 гг. аспирантуру при Институте экономики окончили 26 человек. Функционирует 
Совет по защите диссертаций по специальностям «Экономика и управление народным хозяй
ством» и «Мировая экономика». На базе Института создана совместная с Белорусским государ
ственным университетом кафедра международных экономических отношений. Многие сотруд
ники Института активно взаимодействуют с вузами страны, читая курсы лекций по экономиче
ским предметам (в 2012 г. сотрудниками Института прочитано около 40 курсов лекций), руководя 
дипломными проектами студентов и участвуя в деятельности государственных экзаменацион
ных комиссий.
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Функционирование аспирантуры и тесное сотрудничество с вузами позволяют привлекать 
в Институт молодежь, что положительно сказывается на возрастной структуре исследователей: 
за последние 2 года средний возраст научных сотрудников снизился до 44 лет; удельный вес мо
лодых сотрудников в общей численности научных сотрудников Института экономики НАН Бе
ларуси на 1 ноября 2013 г. составил 65%.

Поддержанию статуса Института экономики НАН Беларуси как ведущего научного учреж
дения способствует проведение международных научно-практических конференций и симпози
умов: Институт выступает в роли организатора и научно-методологической площадки для про
ведения подобных мероприятий по экономической тематике. Ежегодно Институт проводит круп
ную международную научно-практическую конференцию, посвященную актуальным проблемам 
экономического развития страны, а также ряд круглых столов и других мероприятий.

Указанные итоги позволяют оценивать деятельность Института экономики НАН Беларуси 
как эффективную, отвечающую основным поставленным перед организацией целям и задачам. 
Вместе с тем в Институте понимают необходимость постоянного совершенствования своей дея
тельности, адаптации ее под меняющиеся условия и требования. Поэтому актуализация темати
ки и повышение качества проводимых научных исследований, оптимизация научной структуры 
и численности сотрудников являлись одними из основных направлений деятельности админи
страции Института экономики в 2011–2013 гг.

В частности, в течение 2011–2012 гг. проведена оптимизация структуры Института экономи
ки НАН Беларуси: из восьми сформировано пять отделов с актуализацией направлений исследо
ваний и перераспределением сотрудников с учетом их научной специализации. Существенные 
преобразования произошли на уровне секторов. Количество выполняемых Институтом заданий 
профильной подпрограммы «Экономика» ГПНИ «История, культура, общество, государство» 
было урупнено, что способствовало усилению предметной направленности деятельности науч
ных структурных подразделений.

Проведенная в октябре 2012 г. аттестация научных подразделений показала, что все отделы 
Института экономики НАН Беларуси являются ведущими либо единственными в Беларуси науч
ными подразделениями, осуществляющими на комплексной и постоянной основе исследования 
по закрепленной за ними тематике, имеют долгосрочную перспективу и возможность выполнять 
как фундаментальные, так и прикладные научные исследования. 

В 2013 г. по поручению премьер-министра Республики Беларусь М. В. Мясниковича в це
лях повышения эффективности научного обеспечения деятельности Министерства финансов 
и обеспечения комплексности мониторинга процессов, происходящих в экономике Беларуси, 
в Институте за счет перераспределения внутренних научных ресурсов созданы отдел макро-
экономической и финансовой политики и отдел мониторинга социально-экономического 
развития. 

Новая, расширяющаяся область нашей компетенции – научное сопровождение интеграцион
ных процессов. Ученые Института входят в состав рабочих групп Евразийской экономической 
комиссии по формированию согласованной промышленной политики и по технологическим 
платформам. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2013 г. № 148 дирек
тор Института включен в состав Межведомственной комиссии по вопросам присоединения Рес-
публики Беларусь к ВТО.

Актуальными проблемами экономического развития страны, над решением которых Инсти
тут концентрирует исследования, являются:

– повышение эффективности использования финансовых инструментов экономической по
литики, закрепление макроэкономической стабилизации. Одно из решений – в сочетании жест
кой денежно-кредитной политики и оптимизации структуры государственной собственности. 
С учетом крайне слабой динамики создания высокопроизводительных рабочих мест целесообраз
но формировать перечни инвестиционных проектов и предложения по продаже частным и ино
странным инвесторам неэффективно используемых объектов недвижимости;

– обоснование механизмов наращивания экспортных поставок, снижения некритического 
импорта, улучшения текущего счета платежного баланса. Одно из решений – в разработке свод
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ного документа (Программы поддержки экспорта), где будут четко прописаны все льготы и пре
ференции, которыми имеет право пользоваться предприятие, осуществляющее экспортную дея
тельность. Особое внимание следует уделить всестороннему развитию системы финансового 
стимулирования экспорта и созданию эффективных финансовых институтов и механизмов реа
лизации товаров на экспорт;

– модернизация экономики и совершенствование инновационной политики. Одно из реше
ний – в трансформации научных организаций в укрупненные структуры, так называемые клас- 
теры, создающие непрерывные цепочки добавленной стоимости и комплексные решения, ориен
тированные на получение наукоемкой конечной продукции.

В данной связи целесообразным является формирование научно-производственного класте
ра «Экономика», включающего создание дочерних подразделений Института, работающих на 
принципах самоокупаемости: Центра форсайт-исследований с функциями разработки методо
логии форсайта, выполнения пилотных и полномасштабных проектов национального и надна
ционального уровня; Центра бизнес-проектирования с функциями разработки на договорной 
основе бизнес-планов предприятий и инновационно-инвестиционных проектов, концепций раз
вития отраслей, научного обеспечения деятельности академических институтов и научно-
производственных интегрированных формирований; Центра экономико-правовых исследова- 
ний и консалтинга с функциями рассмотрения проектов законодательных актов, подготовки 
финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, оказания кон
сультационных услуг.

Это будет способствовать приданию экономическим исследованиям сквозного характера. 
Будет реализована концепция работы «под ключ». 

Появится возможность дополнительного дохода для ученых в рамках участия в научно-
исследовательских проектах по заказу государства и субъектов хозяйствования.

Будет достигнута консолидация ученых-экономистов на ассоциативных принципах для по
лучения качественных объективных оценок по отдельным направлениям экономической поли
тики, выработки согласованного (с учетом интересов государства, общества, бизнеса и науки) 
видения перспектив развития и совершенствования белорусской экономической модели.

A. E. DAINEKO, P. N. PEKUT’KO

SCIENTIFIC MAINTENANCE OF THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary

Institute of Economy of the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus is a leading scientific establishment 
in the economic field of the country. It’s activities have been considered in the article. Main directions of the Institute’s work 
have been shown. Most important scientific fundamental and applied developments of recent time have been presented.

Special attention has been given to consideration of Institute’s participation in expert and analytical maintenance of state 
authorities of the Republic of Belarus. It concerns to problems of economical politics forming and realization and scientific 
provision for the social and economical development of Belarus.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК [338.1+316.42](476):001.895

П. Г. НИКИТЕНКО

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НОВОГО УКЛАДА ЭКОНОМИКИ – ИННОВАЦИОННАЯ 
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Институт экономики НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 10.12.2013)

Общество не может существовать без целостного свода 
идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан.

А. Г. Лукашенко

С начала ХХ века и достигнутого к ХХI веку семимиллиардного человечества планеты Зем
ля происходят мировые потрясения (революции, мировые и локальные войны и т. д.) и систем
ные переломы вековых тенденций в цикличной динамике мировой экономики и общества. 

    Динамика населения людьми планеты Земля*

8000 г. до н. э. –   5 млн чел.
500 г. до н. э. –   100 млн чел. (через 7500 лет)
600–700 гг.  –   200 млн чел. (через 1150 лет)
1250 г.  –   400 млн чел. (через 600 лет!)
1805 г.  –   1 млрд чел. (через 555 лет!)
1927 г.  –   2 млрд чел.(через 122 года!)
1959 г.  –   3 млрд чел.(через 32 года!)
1974 г.  –   4 млрд чел. (через 15 лет!)
1987 г. 11 июля –   5 млрд чел. (через 13 лет!)
1999 г. 12 октября –   6 млрд чел. (через 12 лет!)
2011 г. 31 октября –   7 млрд чел. (через 12 лет!!!)

Прогноз: прибавка очередного миллиарда людей на планете Земля через каждые 11–12 лет,  
и период будет уменьшаться до 10, 9, 8 лет. 

П р и м е ч а н и е. * Разработка автора.

Мировое сообщество вступило в сложный период ХХI века, который требует в соответствии 
с действием «Закона времени» смены логики социально-экономического поведения на планете 
Земля и смены действий закона капиталистического накопления. Этот период характеризуется 
продолжающимися социально-экономическими потрясениями, кризисами, рукотворными тех
ногенными и природными катастрофами, валютно-финансовыми потрясениями, отражающими 
переход от двухсотлетней капиталоцентрической, техногенной, индустриальной к гу манис ти-
чески-ноосферной цивилизации, от пятисотлетнего пятого поколения локальных цивилизаций 
(когда доминировал Запад Европы и США) к более дифференцированному пятому поколению  
с предсказанным П. Сорокиным и А. Тойнби сдвигом творческой активности на Восток.

Опираясь на разработки созидательно-мыслящих ученых, автор данного материала разрабо
тал модель становления ноосферной экономики, ноосферного общественного воспроизвод
ства как новой мировоззренческой концептуальной парадигмы и организационно-управленче
ской властной модели жизнедеятельности на каждой территории, в регионе, государстве пла-
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неты Земля во имя сохранения и духовно-нравственной гармонии развития самого Че ло- 
века, Природы и Общества во взаимодействии с Космосом.

Сам человек автором рассматривается как разумный космосо-природный, духовно-нрав
ственный, энерго-магнетический, нанотехнологический биокластер, состоящий из воды, ато
мов, бактерий, микробов, вирусов, нейросетей, способный к разумной жизнедеятельности, са
мосовершенствованию, самовоспроизведению и переходу, трансферу (реинкорнации) в другие 
энергомагнетические формы и виды существования. Разум, дух, слово, язык, сознание, знание, 
страх, власть, насилие, зависть, инстинкт самосохранения, интуиция, любовь, вера, надежда  
и другие понятия отражают названия соответствующей энергомагнетической материальности 
атомов, молекул, бактерий, вирусов и других наноэлементов (10−9 м) и фемтоэлементов (10−15 м). 
Человек, единственный на планете Земля, не только потребляет все жизненно необходимое 
в хозяйстве, но и производит.

При этом само понятие «экономика» трактуется в изначальном древнегреческом словосоче
тании: «οἶκος – ойкоc» – хозяйство (дом, жилище) и «νόµος – номос» – правило, закон. Ноосфер-
ная экономика – мировое созидательное хозяйство. Экономика как естественный хозяйствен
ный закон устойчивой жизнедеятельности людей действует во взаимосвязи и взаимообусловлен
ности с другими естественными космосо-природными и общественными законами: сохранения 
материи, энергии и магнетизма, отрицания отрицания, единства и взаимопроникновения проти
воположностей, перехода количества в качество, соответствия спроса и предложения, возвыше
ния потребности людей и т. д.

Отмечая значение развития разумных способностей человека, его интеллектуальных, куль
турных и духовных качеств, важно иметь в виду, что эти качества (как категория продукта не
материального производства по сравнению с материальной культурой) не только вечны, но 
и по следовательно накапливаются и являются синергетической, тонкой, сверхчувствительной 
материальной основой, на которой возможен новый качественный рост материального и немате
риального производства. Это обстоятельство классики капиталлоцентрического мировоззрения 
при обсуждении важнейших составляющих рукотворного и природного территориального бо
гатства по существу оставили без внимания стоимостной оценки.

Неоспоримая и возрастающая очевидность и «осязаемость» социальной (тонкой, сверхчув
ственной материальной) деятельности, особенно ее ядра – сферы Разума (ноосферы) как неис
сякаемого и интенсивно воспроизводимого планетарного (национально-интернационального) 
ресурса научной деятельности и движущей силы устойчивого социально-экономического раз
вития, обусловливает необходимость использования в системе категориального аппарата обще
ственного воспроизводства специального термина – «ноосферная экономика». 

Ноосферная экономика автором трактуется как разумный, духовно-нравственный способ 
общественного воспроизводства человека, товаров, работ и услуг на основе совершенствования 
системы корпоративных стоимостных (экономических) планетарных производственных отно
шений и преимущественно постиндустриальных производительных сил с соответствующими 
показателями эффективности: креативным развитием личности человека, максимальной заня
тостью трудоспособного населения страны, сохранением природы для будущих поколений, ка
чественным структурным воспроизводством ВВП (дохода) и его разумным по формуле золотого 
сечения распределением между членами общества в зависимости от эффективности их труда.

Отличительными особенностями ноосферной экономики являются рост наукоемкости ВВП 
и реа лизация как приоритетной потребности человека – непрерывности образования на осно
ве роста его наукоемкости. Непрерывность образования на основе повышения его наукоемко
сти обеспечивает рост профессионализма и качества трудовых ресурсов, а также возможность 
перспективного роста органического строения производства, а следовательно, повышения его 
интенсификации, профессионализма и эффективности на основе НТП. Воспроизводство во взаи
мосвязи научного знания и научного образования как товара является приоритетным процессом 
цивилизационного развития. 

Характерной особенностью ноосферной экономики является признание того, что наряду с со 
зданием нового товара – знания возрастает роль диффузии трансферта космосо-планетарно
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го разума, знаний. Это предполагает усиление внимания духовно-нравственным распределительным 
отношениям «мировых накоплений знаний» (сферы разума) и «национальным инновационным 
сис темам», которые выступают исполнительными устройствами и структурами использования 
духовно-нравственного (антирейдерства) планетарного разума-знаний в экономике как товара. 

Исходя из изложенного содержания и целевой функции ноосферной экономики, очевидно, 
что баланс и взаимоотношение общественного воспроизводства в ней целесообразно осущест
влять в единстве не по двум (I, II) подразделениям, как ныне общепринято в схеме К. Маркса,  
а по трем, включая человека и природу, предлагаемым нами, совокупным подразделениям:

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

I   ,
II   ,
III   ,

  ,

C V M П
C V M П
C V M П

C V M П

+ + =
+ + =
+ + =
+ + =∑

 

*

1

где I – воспроизводство средств производства, включая природные ресурсы; II – воспроиз-
водство предметов потребления, включая дары природы; III – воспроизводство человека как 
биосоциального продукта (разум, знание, наука, образование, культура, услуги); С, V, М, П – вос
производство соответственно постоянных фондов, переменных фондов, прибавочного продукта 
и валового национального продукта (национального богатства).

Сейчас затраты на человека – по I и II контуру включают в расходы. Чем меньше затрат  
на человека, тем более эффективным считается управление экономикой. Парадокс. Стимулиру-
ются паразитизм и эксплуатация созидательного человека, результаты его производительного 
труда. Поэтому в обществе растет число занятых в непроизводительной сфере, а именно парази
тизм, бюрократизм, коррупция, рейдерство (воровство). 

Главной же производительной деятельностью в ноосферной экономике и общественном 
воспроизводстве выступает третье подразделение, которое создает производительные силы  
и формирует производственные отношения, стимулирует созидательную деятельность че-
ловека, формирует знания по природосохранению, воспроизводству и воспитанию самого чело
века, его разума, здоровья и долголетия, динамики устойчивого развития как самого себя, так  
и первых двух подразделений, т. е. всех трех подразделений.

Данная схема общественного воспроизводства предполагает экономическую оценку (учет, 
акционирование) всего природного и рукотворного национального богатства (фондов), введение 
его в ликвидность национальной банковской системы. Эмиссионный балансовый расчет денеж
ной массы осуществляется по формуле

МД = Д⋅П/W⋅Ц,

где МД – денежная масса; Д – воспроизводство валового национального продукта (товаров, ра
бот и услуг); П – за временной период; W – скорость обращения денег; Ц – уровень цен отече
ственных и импортных товаров, работ и услуг.

Исходя из взаимообусловленности и взаимодействия трех подразделений, закона междуна
родного разделения и специализации труда, планетарной интеграции, методология балансово
го денежного расчета и нормативов социально-экономической справедливости распределения 
вновь созданной рыночной стоимости валового национального продукта (дохода) осуществляет
ся на основе правила золотого сечения по следующей формуле:

ВВП (Д) = 1/3 налоги + 2/3 заработная плата, прибыль, амортизация фондов.

Поскольку в основе создания ВВП лежит энергия, то деньги как средство платежа и расче
та разделенного и специализированного видов труда каждого человека, предприятия, региона, 
каждой страны, государства целесообразно метрологически фиксировать в международной 

* В развернутом виде авторская разработка изложена в [1; 13].
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палате мер и весов, посредством информационных энергоденег (кВт·час на единицу затрат про
изводства и реализацию товаров, работ и услуг).

Соотношение курсов всех национальных валют в мировом торгово-экономическом, рыночном 
пространстве должно быть на этой единой измерительной сущностной основе – 1\1. Денежно-кре
дитное и ценовое обеспечение устойчивого развития экономик всех стран, предприятий, регионов, 
субъектов хозяйствования строго должно основываться на нулевом ссудном проценте, с государ-
ственным математическим решением межотраслевого баланса трех подразделений. Банковский 
институт должен быть государственным, разделять доход и риск его получения с заказчиком.

Фактически проценты на кредитный долг – это «раковое» заболевание финансово-экономи
ческой системы, истинный генератор инфляции. Каждый цикл развития экономики просто не 
может не заканчиваться финансовой или военной катастрофой. Продолжительность этих ци
клов перераспределения богатства, подъема в инфляционный рост экономики определяется вели
чиной ссудного процента. Практически независимо от открытой или закрытой экономики время, 
необходимое для первого, самого длинного периода ростовщического удвоения суммы обраща-
ющихся денег, при взимании 3% годовых – 24 года, при 6% – 12 лет, при 12% – 6 лет. С этими 
интервалами и связаны периоды инфляционно-девальвационого существования человечества 
и периодичность неизбежных финансовых кризисов в каждой стране и мировой экономике. 

Фонды – всеобщая социально-экономическая категория ноосферной экономики, ее фон-
доэффективный механизм хозяйствования.

Исходя из целостной природы представленной выше трехсекторной схемы ноосферной эконо
мики и общественного воспроизводства, архиважным является определение адекватной всеобщей 
социально-экономической формы их накопления и функционирования. Тем более, что по суще
ству применительно к рассматриваемому типу новой (ноосферной) экономики такой научно отра
ботанной всеобщей функциональной социально-экономической формы пока не определено. 

При рассмотрении их содержательных аспектов обосновывается возможность креативного 
использования такой категории, как «фонды». 

Понятийная трактовка фондов, на наш взгляд, может быть дана, если к ней подойти по ана
логии с понятийной трактовкой капитала. Всеобщими вещественными носителями любого спо
соба производства и типа накопления могут быть только космосо-природные ресурсы, средства 
производства и люди. 

Фонды, на наш взгляд, по своему вещественному составу должны отличаться от капитала 
количественно. Отличие должно состоять не в том, чтобы не включать в свой состав рабочую 
силу, что имеет место в настоящее время, а в том, чтобы эта категория, наоборот, включала на
ряду с вещественными факторами не только рабочую силу, но и самого работника как ее трудо
вого ресурсного носителя.

Более того, в состав фондов, исходя из рассмотренной нами сущности накопления, целесо-
образно включать не только трудовые ресурсы и средства производства, но и космосо-природ
ные ресурсы, рукотворное накопленное материальное имущество, финансы, интеллектуальную 
собственность, другое национальное богатство. 

На основе такой трактовки социально-экономической категории «фонды» возможно креатив
ное использование опыта разработки и функционирования в 1965–1980 гг. фондоэффективного 
механизма хозяйствования в СССР.

Место союзных республик по накопленному социально-экономическому потенциалу  
и его эффективности в составе СССР, в расчете на душу населения и км территории, 1987 г.*

Республика

Место республики по:

всему накопленному 
потенциалу и его 
эффективности

всему нако
пленному 

потенциалу

новым формам 
экономической 
деятельности

народнохозяйственным 
(обобщающим) показате

лям эффективности

благосостоя
нию населения

продолжитель
ность жизни 
населения

РСФСР 5 1 8 5 3 10–11
Украина 6 2 10 6 6 5–6
Белоруссия 4 4–5 7 4 5 4
Узбекистан 13 13 9 12 13 12–13
Казахстан 10 8 11 10 7 8
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Республика

Место республики по:

всему накопленному 
потенциалу и его 
эффективности

всему нако
пленному 

потенциалу

новым формам 
экономической 
деятельности

народнохозяйственным 
(обобщающим) показате

лям эффективности

благосостоя
нию населения

продолжитель
ность жизни 
населения

Грузия 7 9 5 8–9 9 3
Азербайджан 12 12 12 14 14 9
Литва 3 7 4 3 4 2
Молдавия 8 4–5 6 7 8 14
Латвия 2 6 3 2 2 7
Киргизия 14 14 13 11 11 12–13
Таджикистан 15 15 15 15 12 10–11
Армения 9 10 2 8–9 10 1
Туркмения 11 11 14 13 15 15
Эстония 1 3 1 1 1 5–6
Отношение максимума  
к минимуму

2,8:1 7,5:1 2,9:1 3,3:1 1,1:1 –

Отношение БССР: 
к максимуму, к минимуму

0,7:1 1,7:1 0,3:1 2,5:1 0,7:1 3,2:1 0,7:1 1,5:1 0,95:1 1,1:1 –

Республика
Место республики по показателям эффективности отрасли:

сельского 
хозяйства

промышленности 
и строительства

транспорта  
и связи

торговли, общепита 
и сферы услуг

народного 
образования

культуры, искус
ства, науки

здравоохра
нения

РСФСР 9 5 9 5–6 2 5 3
Украина 5 7 7 5–6 7 9 6
Белоруссия 3 1–2 4 4 4 7 8
Узбекистан 12 15 14 14 11 13 13
Казахстан 15 9 6 10 6 12 7
Грузия 7 10 5 7 10 4 1
Азербайджан П 12 12 13 14 10 12
Литва 1 1–2 3 3 3 2
Молдавия 4 6 11 8 8 8 9
Латвия 6 4 2 2 3 2 5
Киргизия 8 И 13 И 12 11 И
Таджикистан 14 13 15 15 15 15 15
Армения 13 8 8 9 9 6 10
Туркмения 10 14 10 12 13 14 14
Эстония 2 3 1 1 5 1 4
Отношение максимума  
к минимуму

5,5:1 3,8:1 3,6:1 2,7:1 2,1:1 6,6:1 2,2:1

Отношение БССР: 
к максимуму, к минимуму

0,9:1 3,2:1 1:1 3,8:1 0,6:1 2,1:1 0,8: 1 2,2:1 0,8:1 1,6:1 0,3:1 1,2:1 0,7:1 1,5:1

П р и м е ч а н и е. * Разработка автора.

При формировании фондоэффективного механизма формирования новой (ноосферной) эконо
мики важно усвоение научными и управленческими кадрами следующих всеобщих постулатов: 
взаимодействие разума, времени и социально-экономического поведения.

При реализации предложенной модели ноосферной экономики и общественного воспроиз
водства следует учитывать возрастающее действие Космического Разума и «Закона Времени», 
определяющего с резонансным явлением объективную смену логики социально-экономического 
поведения людей на планете Земля во имя сохранения ее и самого человека (Сирийский конфликт).

График резонанса (совпадения частот – две мировых войны через 25 лет, революции в Рос
сии, Германии, Мексике, Китае, Индии и др.) биологического и социального времени жизнедея
тельности человека:

1. Биологическая частота (смена поколений –25 лет + –5 лет).
2. Социальная частота (смена технологий –5 лет + –2 года). 

Продолжение таблицы
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3. Смена концептуальной власти мировоззрения и логики социально-экономического поведе
ния, закона капиталистического накопления.

Институциональные организационно-управленческие жизнедеятельностные подсисте-
мы (приоритеты).

Планетарная организационно-управленческая и регионально-территориальная властная 
практическая деятельность людей в ноосферной экономике и общественном воспроизводстве 
предполагает системное использование семи институциональных жизнедеятельностных управ
ленческих приоритетов: 1) мировоззренческого; 2) историко-генетического; 3) информа цион-
но-энергетического; 4) кредитно-финансового; 5) алкогольно-наркотического; 6) куль-
турно-нравственного (музыкально-цветового); 7) силового (военного, административно- 
го, властного).

Автобиосинхронизация – основной инструмент управления толпой...
Для формирования названных приоритетов важно принимать практические действия, 

исходя из установок идеолога «холодной войны», одного из организаторов разведывательной 
деятельности против СССР Аллена Даллеса.

Окончится война (Вторая мировая. – П. Н.), все утрясется и устроится. И мы бросим все, что 
имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! 

Человеческий мозг (Разум. – П. Н.), сознание людей способны к изменению. Посеяв там 
хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой Рос
сии (СССР. – П. Н.).

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его 
самосознания. Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим его соци
альную сущность; отучим художников и писателей – отобьем у них охоту заниматься изо
бражением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. 
Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человече
ские чувства. 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, зависти, насилия, садизма, 
предательства – словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но 
активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и бес
принципности. Бюрократизм, паразитизм и волокита будут возводиться в добродетель. Чест
ность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток 
прошлого. Хамство и наглость (зависть. – П. Н.), ложь и обман, пьянство и наркоманию, живот
ный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду наро
дов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происхо-
дит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опош
лять и уничтожать основы народной нравственности.

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей  
с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать на молодежь – станем раз-
лагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов. 

Итог реализации доктрины «холодной войны» США против СССР (России) – развал СССР, 
проблемы культур интеграции и гуманитарной безопасности государств-участников СНГ, над
вигающийся очередной планетарный финансово-экономический кризис. Альтернатива анти-
кризисного развития – формирование нового (ноосферного) мировоззрения и уклада эко
номики под руководством государственных лидеров Беларуси (А. Г. Лукашенко), Казахстана  
(Н. А. Назарбаева), России (В. В. Путина), Украины (В. Ф. Януковича) и др.
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P. G. NIKITENKO

MODEL OF THE NEW ECONOMIC MODE DEVELOPMENT IS AN INNOVATIVE CREATIVE STRATEGY 
FOR THE SUSTAINABLE VITAL FUNCTIONS OF BELARUS IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary
A model for noosphere-based economy has been built with consideration for scientific gains presented by outstanding 

scientists in natural and humanitarian fields. Noosphere-based economy has been conceptualized as intelligent and highly 
moral mode of the social reproduction of humans, commodities, works and services on the basis of improvements in the sys
tem based on corporative economic values of the planetary production relations and predominantly postindustrial productive 
capacities with relevant parameters of efficiency such as constructive development of human personality, maximal employ
ment of the country’s population, preservation of nature for future generations, high quality structure of GDP (income) and its 
reasonable distribution between the society members depending on the efficiency of their work. 

A distinctive feature of the noosphere-based economy is the increasing R&D capacity of GDP and implementation  
of continual education regarded as the priority need of a human on the basis of its increasing R&D component (capacity). 

The continuity of education on the basis of its increasing R&D component enhances professional competencies and qual
ity of human resources, and allows for future restructuring of the productive sector. Reproduction based on the relationship 
between scientific knowledge and scientific education is the priority process of civilization’s development.

The key productive activity in the noosphere-based economy is tertiary sector building the knowledge base for the sus
tainable development of itself and the two other sectors, for nature preservation, reproduction and education of a human per se, 
his (her) intellect and health.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 001.32:005.72:[1/3+7/9](476)(091)

Коваленя, А. А., Левкович, В. И. Гуманитарная наука Беларуси на современном этапе / А. А. Коваленя, В. И. Лев-
кович // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 4–12.

Обосновывается вклад Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси в социально-экономиче
ское и духовно-культурное развитие Республики Беларусь. Раскрываются основные задачи, которые необхо
димо решить средствами социально-гуманитарных наук в ближайшей перспективе.

УДК 101.1+001:06/.12(476)

Лазаревич, А. А. Философия в системе белорусской академической науки: история, задачи, перспективы / 
А. А. Лазаревич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 13–20.

Рассматриваются особенности становления белорусской академической философии, характеризуется эво
люция ее проблемного поля и направлений исследования. Показаны важнейшие научные достижения Инсти
тута философии Национальной академии наук Беларуси, их культурный, образовательный и мировоззренче
ский потенциал, а также значение для развития белорусского общества.

УДК 316.654:316.1(476)

Котляров, И. В. Социология в жизни белорусского общества / И. В. Котляров // Вес. Нац. акад. навук Бе ла-
русі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 21–28.

Показана история социологии, ее роль в жизни белорусского общества, проанализированы основные за
дачи, которые должны решать академические социологи в условиях инноваций и кризисов, рисков и турбу
лентности, бифуркации и неопределенности.

УДК 316(476)

Бабосов, Е. М. Многовариантное истолкование антропного космологического принципа в контексте 
постнеклассического этапа развития науки / Е. М. Бабосов // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. 

навук. – 2014. – № 1. – С. 29–34.

Характеризуются три типа рациональности, используемые в развитии науки. Основное внимание со
средоточено на выявлении постнеклассического типа науки, развивающегося в конце XX – начале XXI века.  
В контексте развертывания постнеклассической науки рассматриваются особенности многовариантного истол
кования антропного космологического принципа.

Библиогр. – 9 назв.

УДК 371(476)

Лисейчиков, О. Е. Научно-методическое обеспечение образовательных систем: взаимодействие Нацио-
нального института образования и НАН Беларуси / О. Е. Лисейчиков // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. 

гум аніт. навук. – 2014. – № 1. – С. 35–42.

Анализируются пути и формы взаимодействия Национального института образования с профильными 
институтами НАН Беларуси по организации и осуществлению фундаментальных и прикладных исследова
ний в области психолого-педагогических наук, созданию и экспертизе научно-методологического и норма
тивно-правового обеспечения системы общего среднего образования в Республике Беларусь.

Рассматриваются возможные направления и перспективы взаимодействия Национального института об
разования и НАН Беларуси по актуальным проблемам психолого-педагогических наук. 

Библиогр. – 5 назв.

УДК 930:001.89:005.71(476)

Данилович, В. В. Институт истории в системе отечественной исторической науки / В. В. Данилович // Вес. 
Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 43–51.

Рассмотрены направления деятельности ученых Института истории Национальной академии наук Бела
руси на современном этапе. Проанализированы важнейшие результаты в области истории, археологии и ан
тропологии, полученные учеными института в ходе реализации государственной программы научных иссле
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дований и отдельных научно-исследовательских проектов. Представлены наиболее значимые коллективные 
научные труды, подготовленные сотрудниками института. Освещены основные перспективные направления 
дальнейшего развития научных исследований в рамках деятельности института.

УДК 008(091)«1991/2010»

Кривошей, Д. А. Государственная политика в области охраны историко-культурного наследия в 1991–
2010 гг. / Д. А. Кривошей // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 52–59.

Исследуется становление политико-правового механизма реализации государственной политики в обла
сти охраны и реставрации памятников истории и культуры Республики Беларусь. Отмечается важность осу
ществления общественного контроля в данной сфере. Обращается внимание на достижения и недостатки реа
лизации государственной политики.

Библиогр. – 24 назв.

УДК 930.1(09)(БЕИ)

Савич, А. А. Эпистолярное наследие Н. С. Орехво как источник по историографии Западной Беларуси /  
А. А. Савич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 60–65.

В формировании историографической традиции освещения истории Западной Беларуси 1921–1939 гг. зна
чительное место принадлежит ветеранам революционного движения, членам Коммунистической партии За
падной Беларуси (КПЗБ). Через них реализовывалась интервенция партийно-государственных органов  
в историческую науку. В особенности это касается научно-публицистической деятельности Н. С. Орехво, ко
торый входил 1920–1930-е годы в состав руководства КПЗБ, а также был инициатором и организатором ис
следования западнобелорусской проблематики. Складывалась своеобразная историографическая ситуация, 
когда реконструкцией и интерпретацией истории занимались лица, которые в исследуемых событиях имели 
ключевое значение, в том числе являлись авторами источников в виде партийных документов. На их основе 
во второй половине ХХ в. происходило активное исследование истории Западной Беларуси, в первую очередь 
КПЗБ, и в этом процессе такие лица решали методологические и цензурные задачи. Поэтому для более объек
тивного понимания западнобелорусской истории и историографии ценным источником является переписка  
Н. С. Орехво, которая содержит ценную информацию относительно отдельных аспектов истории Западной 
Беларуси, и в первую очередь вопросов организации исследования истории КПЗБ.

Библиогр. – 32 назв.

УДК 811.161.3

Лукашанец  А. А. Белорусский язык и академическое языкознание в начале ХХІ века / А. А. Лукашанец // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 66–73.

Дается общая характеристика белорусского языка в коммуникативной системе Беларуси в начале ХХІ в., 
называются лингвистические, социальные, правовые и социопсихологические факторы полноценного функцио
нирования белорусского языка как государственного в условиях государственного двуязычия, подчеркивается 
роль академического языкознания в формировании литературного статуса белорусского языка и обеспечении 
теоретической и фактологической базы его функционирования в различных сферах коммуникации. Показаны 
также место и роль белорусского языка и академического языкознания в тематике XV Международного съезда 
славистов (Минск, 2013).

Библиогр. – 11 назв.

УДК 008(476)

Локотко, А. И. Академическая наука – развитию национальной культуры / А. И. Локотко // Вес. Нац. акад. 
навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 74–87.

Статья посвящена проблемам сохранения и развития народных традиций, языка, самосознания, которые 
сегодня выступают гарантом устойчивого прогресса современного гуманитарного пространства человече
ства. Подробно проанализирована деятельность Центра исследований белорусской культуры, языка и литера
туры НАН Беларуси в сфере сохранения и трансляции национального историко-культурного наследия. Выра
ботаны рекомендации по совершенствованию гуманитарных исследований в названной области.

Библиогр. – 9 назв.

УДК 821.161.3.09

Мушинский, М. И., Тычина, М. А., Гаранин, С. Л. Ордена Дружбы народов Институт литературы имени 
Янки Купалы (1931–2008 гг.) / М. И. Мушинский, М. А. Тычина, С. Л. Гаранин // Вес. Нац. акад. навук 

Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 88–96.

Институт литературы им. Янки Купалы (1931–2008 гг.) – ведущее научное учреждение в области литера
туроведения в Беларуси. Его развитие обусловливало системность исследований литературы в стране, изда
ние собраний сочинений классиков национальной словесности, способствовало укреплению основ нацио
нальной культуры и духовности белорусского народа.
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УДК 82.09–1+82.0

Городницкий, Е. А. Стиль в соотношениях с другими категориями поэтики литературы / Е. А. Городниц
кий // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 97–101.

Проблема художественного стиля исследуется в широком контексте его взаимодействия с другими кате
гориями поэтики литературы, такими, как жанр и художественное направление. Система отношений данных 
категорий рассматривается с позиций целостного анализа литературного произведения, учитывающего диа
лектическое единство формы и содержания. Стиль определяется как органическое соединение в художествен
ном мире литературного произведения индивидуально-авторских черт и формально-содержательных призна
ков, общих для определенных художественных систем.

Библиогр. – 4 назв.

УДК 34(476)

Василевич, Г. А. Актуальные вопросы развития национальной правовой системы на современном этапе / 
Г. А. Василевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 102–112.

Обращается внимание на наиболее важные вопросы современного развития национальной правовой сис-
темы, прежде всего на ту ее часть, которую составляют акты законодательства. Отмечается первостепенное 
значение принципов правового демократического государства, которые должны внедряться в нашу реальность 
посредством нормотворчества и правоприменения. Подчеркивается их нормативный характер, т. е. обязатель
ность. В силу новизны особый акцент сделан  на принципе экономичности регулирования общественных от
ношений. Важно при этом определить оптимальное соотношение конституционной законности, экономичности 
права, целесообразности, а также пределов правовой регламентации. Экономичность права должна быть адек
ватна конституционным нормам и принципам. Следует избегать избыточности правовой регламентации.

УДК 061.62(476)

Дайнеко, А. Е., Пекутько, П. Н. Научное обеспечение социально-экономического развития Республики Бела-
русь / А. Е. Дайнеко, П. Н. Пекутько // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 113–118.

Рассматривается деятельность ведущего научного учреждения экономического профиля страны – Инсти
тута экономики НАН Беларуси. Показаны основные направления работы института, представлены наиболее 
значимые научные разработки фундаментального и прикладного характера, выполненные в последнее время. 
Особое внимание уделено рассмотрению участия института в экспертно-аналитическом сопровождении орга
нов государственного управления Беларуси по вопросам формирования и реализации экономической полити
ки и научном обеспечении социально-экономического развития страны.

УДК [338.1+316.42](476):001.895

Никитенко, П. Г. Модель развития нового уклада экономики – инновационная созидательная стратегия 
устойчивой жизнедеятельности Беларуси в условиях глобализации / П. Г. Никитенко // Вес. Нац. акад. на

вук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2014. – № 1. – С. 119–125.

Разработка модели нового уклада экономики – инновационный творческий подход к существованию  
и устойчивому развитию Беларуси в контексте глобализации. Ноосферная модель экономики построена 
на основе научных достижений выдающихся ученых в естественных гуманитарных областях и религии.

Модель новой (ноосферой) экономики осмысляется как умный и высоконравственный способ обществен
ного воспроизводства людей, товаров, работ и услуг на основе совершенствования системы корпоративной 
стоимости планетарных производственных отношений и преимущественно постиндустриальных производи
тельных сил с соответствующими показателями эффективности: креативное развитие человеческой лично
сти, максимальная созидательная занятость населения, сохранение природы для будущих поколений, высокое 
качество структуры ВВП (дохода) и его разумное распределение между членами общества в зависимости от 
эффективности их работы.

Отличительной особенностью ноосферной экономики является увеличение наукоемкости ВВП и состав
ляющих ее сфер деятельности людей: наукоемкость науки, образования, здравоохранения, культуры, рели
гии, других сфер человеческой деятельности. Потенциал роста ВВП и реализации находится в постоянном 
образовании и самообразовании человека, повышении качества человеческих ресурсов, их долголетии.

Научно-методические знания научного образования являются приоритетным процессом развития цивилизации.
Ключ к экономической эффективности находится в третьем сегменте общественного воспроизводства са

мого человека как созидательного творца производительной силы и производственных отношений по сохра
нению природы, воспроизводству и воспитанию человеческой созидательной личности.

Библиогр. – 23 назв.
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