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Резюме. В статье рассматриваются основные исторические предпосыл-

ки формирования основ государственного правосознания и идеологии Рес-

публики Беларусь. Анализируются особенности формирования правового со-

знания белорусской молодежи. 
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Summary. The historical preconditions of the formation of the state legal 

consciousnes and the belarusian ideology is discussed in the article. There is also 

interpretation of the formation of the legal consciousnes of young people in Bela-

rus. 

Праблема дзяржаўнага суверэнітэта ў сучаснай палітыка-прававой і 

геапалітычнай рэчаіснасці набывае ўсе больш актуальны змест і 

першапачатковае значэнне. Але ж важнейшай умовай існавання і павелічэння 

аб‘ѐма суверэнітэта кожнай дзяржавы з‘яўляецца нацыянальнае самавызна-

чэнне яе насельніцтва. Такое самавызначэнне можа мець месца толькі пры 

дакладных гістарычных даследваннях узнікнення і развіцця свайго этнаса, 

дзяржаўнасці, менталітэта, вынікі якіх будуць выкарыстоўвацца пры 

выхаванні моладзі і перадачы ей таннага самабытнага попыту многіх 

пакаленняў продкаў. Гэта дапаможа пераадольваць сур‘ѐзныя негатыўныя 

вынікі сацыяльна-эканамічнай, палітычнай і, нават, духоўнай трансфармацыі, 

якія адбываюцца зараз у многіх дзяржавах свету. 

Менталітэт па сваей сутнасці з‘яўляецца не столькі сацыяльна-прававой 

з‘явай (як правасвядомасць), сколькі гісторыка-культутрным фенаменам. Так, 

у літаратуры ѐн вызначаецца ў якасці ўстойлівага калектыўнага складу 

розуму, які аказвае ўплыў на фарміраванне эканамічных, сацыяльных і 

палітычных адносін. Ён фарміруецца ў залежнасці ад гістарычных традыцый, 

культуры і асяроддзя засялення [3, с. 19]. 

На фарміраванне грамадскай свядомасці ўсяго беларускага народа, яго 

менталітэт, а таксама светапогляд выдатнейшых беларускіх філосафаў, 

правазнаўцаў аказалі значны ўплыў наступныя асаблівасці і гістарычныя 

фактары: адсутнасць на працягу амаль усей гісторыі нацыянальнай дзяржавы 

з устойлівай назвай і стабільнымі межамі; шматлікія спробы беларусаў 

атрымаць незалежнасць і свабоду; існаванне на беларускіх землях, з аднаго 
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боку канкурэнцыі паміж каталіцызмам і праваслаўем, а з іншага боку — 

талерантнасць адносінаў паміж рэлігійнымі канфесіямі (іўдаізм, іслам, 

пратэстантызм) і іх адносна мірнае суіснаванне; уплыў на беларускую 

свядомасць двух цывілізацый і культур — Захада і Ўсхода [3, с. 12–13]. 

Ідэалагічныя падмуркі фарміравання нацыянальнага самавызначэння і 

выхавання самасвядомасці звычайна замацоўваюцца на канстытуцыйным 

узроўні. Так, у прэамбуле да зараз дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

гаворыцца аб тым, што яна абапіраецца на шматвяковую гісторыю развіцця 

беларускай дзяржаўнасці [2, с. 262]. Гэта палажэнне Канстытуцыі з‘яўляецца 

сур‘ѐзнай падставай для вывучэння гісторыка-прававой спадчыны 

беларускага народа як навукоўцамі, даследчыкамі, так і, наогул, усімі 

грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, асабліва моладдзю. Тым больш, што на 

працягу савецкага перыяда ігнараваўся той факт, што беларускі народ мае 

ўласны шлях станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці. Прыкладам 

гэтага можа быць палажэнне, якое ўтрымліваецца ў прэамбуле да 

Канстытуцыі БССР 1978 г.: ―… рабочыя і сяляне Беларусі з дапамогай 

рускага пралетарыяту ўпершыню ў гісторыі здабылі сваю дзяржаўнасць, 

утварылі Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку‖ [1, с. 260]. У 

выніку гэтага ў час існавання Беларускай ССР не праводзілася навуковых 

даследванняў у галіне гістарычных крыніц беларускага права (граматы 

(прывілеі) Вялікага Княства Літоўскага, Статуты 1529, 1566, 1588 гг.), не 

вывучаліся працы такіх вядомых правазнаўцаў, як Ф. Скарына, Л. Сапега, А. 

Валовіч, А. Волан, Г. Каніскі, У. Спасовіч і інш. (першакрыніцы па гісторыі 

палітычнай і прававой думкі Беларусі). Менавіта яны ў сваіх творах 

выказвалі ідэі дзяржаўнага суверэнітэту, тэорыі падзелу ўлад, пісалі аб 

правах і свабодах грамадзян. Гэтыя ідэі былі не толькі вельмі прагрэсіўнымі 

для свайго часу, але ж і адлюстроўвалі асаблівасці палітычнай і прававой 

свядомасці беларускага народа, яго менталітэт і духоўныя карані. Так, 

вядомы мысліцель XVІ ст. Л. Сапега (1557–1633) цэнтральнай катэгорыяй 

філасофіі права лічыў катэгорыю свабоды. ―Мудрацы ўсіх вякоў лічылі, што 

ў кожнай дзяржаве прыстойнаму чалавеку не можа быць нічога даражэй за 

свабоду‖ — такімі словамі пачынае асветнік ―Зварот‖ да ўсіх саслоўяў ВКЛ. 

Права ўласнасці і права асабістай недатыкальнасці складаюць сутнасць 

свабоды. Гэта іерархія каштоўнасцей, якія складаюць змест прававой 

свядомасці, на самай справе дэманструе гістарычна сфарміраваны сучасны 

менталітэт беларусаў і іх індывідуалізацыю на падставе прыватных інтарэсаў 

(―мая‖ ўласнасць, ―мая‖ свабода) як падмурка грамадзянскай супольнасці.  

У сваю чаргу, права Л. Сапега разглядаў як сапраўднае праяўленне 

розуму чалавека. Яно павінна забяспечыць дзяржаве ўнутраны парадак, 

стабільнае і ўстойлівае развіццѐ, сацыяльны мір. Жыццѐ ў адпаведнасці з 

законамі — абавязковая ўмова існавання дзяржавы. Толькі павага да права 

дае магчымасць быць сапраўды свабоднымі, кожны чалавек павінен ведаць 

межы сваей свабоды, а для гэтага неабходна вывучаць законы. Закон павінен 

быць аднолькавым і абавязковым для ўсіх саслоўяў. Разам з тым, ѐн павінен 

быць накіраваны супраць асобных правапарушальнікаў. Калі ў грамадстве 
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адсутнічае павага да права, пануе беззаконнасць, яно не можа лічыцца 

чалавечым і справядлівым. Такое грамадства асветнік называе ―воўчай 

зграяй‖. Права, на яго думку, павінна не дапусціць выкарыстання дзяржаўнай 

улады ў карыслівых мэтах правіцеля. Гэтыя ідэолага-тэарэтычныя высновы, 

наадварот, падкрэсліваюць вялікую ролю калектывізма ў іерархіі 

каштоўнасцей беларусаў, прысутнасць публічнага кампанента ў іх 

нацыянальнай прававой свядомасці, самабытныя асновы прававой 

дзяржаўнасці. 

Трэба падкрэсліць, што акрамя філасофскіх крынц, усе гэтыя 

гістарычна-дэтэрмінаваныя каштоўнасці ў свой час былі адлюстраваны яшчэ 

і ў змесце Статута ВКЛ 1588 г., а значыць — увасабляліся ў рэальным жыцці 

беларускага насельніцтва. 

Што тычыцца сучаснасці, то вывучэнне асноўных этапаў станаўлення і 

развіцця беларускай дзяржаўнасці, палітычных і прававых ідэй, якія 

выказваліся беларускімі мысліцелямі ў той ці іншай форме, садзейнічаюць 

павышэнню правасвядомасці, дапамагаюць бачыць перспектывы будучыні 

суверэннай дзяржаўнасці і нацыянальная прававой сістэмы. Дакладнае 

веданне станаўлення і развіцця тэарэтычных палажэнняў аб дзяржаве, 

дзяржаўных інстытутах, праве, палітыцы, заканадаўстве даюць магчымасць 

моладзі правільна арыентавацца ў сучасных палітычных і прававых працэсах, 

якія зараз адбываюцца ў грамадстве. Акрамя таго, вывучэнне ўзнікнення і 

развіцця тэарэтычных палажэнняў аб дзяржаве і праве, якія выказваліся 

беларускімі мысліцелямі на працягу ўсяго перыяду развіцця беларускай 

дзяржаўнасці, садзейнічае больш грунтоўным ведам галіновых юрыдычных 

дысцыплін. 

На сягонняшні дзень трэба павялічваць даследванні, у якіх аналізуюцца 

станаўленне і развіццѐ беларускай дзяржавы і права, палітычныя і прававыя 

погляды беларускіх асветнікаў са старажытных часоў да нашых дзѐн; 

разглядаюцца ў цэлым асаблівасці развіцця кожнага перыяду беларускай 

дзяржаўнасці, а таксама погляды асобных яго прадстаўнікоў. На самой 

справе, думкі беларускіх мысліцеляў на палітыку, права, заканадаўства 

сугучны з сучаснымі ідэямі і павінны быць улічаны ў якасці канцэптуальных 

асноў ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці, асабліва ў галіне прававога 

выхавання і прававой адукацыі моладзі. 

Спіс выкарыстанай літаратуры 

1. Васілевіч, Р.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі / Р.А. 

Васілевіч, Т.І. Доўнар, І.А. Юхо. — Мінск: ВТАА ―Права і эканоміка‖, 2001. 

— 363 с. 

2. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і 

матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен) / А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. 

Юхо; пад агульн. рэд. праф. А.Ф. Вішнеўскага. — Мінск: Акадэмія МУС 

Рэспублікі Беларусь, 2003. — 320 с. 

3. Грибов, Г.М. Мир ценностей молодежи: прошлое, настоящее, 

Восток, Запад / Г.М. Грибов. — Брест: Издательство БрГТУ, 2006. — 124 с. 

 


