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Кто же должен заниматься формированием политической культуры у граждан Белару-
си — семья, школа, профсоюз, политические партии? Мы исходим из того, что формиро-
вание у индивида политической культуры — непрерывный процесс, осуществляемый как 
государственными, так и общественными институтами. Он начинается в семье, дошколь-
ных учреждениях, продолжается в средней и высшей школе, производственных коллекти-
вах, общественных организациях, политических партиях и т. д.

На теоретическом, т. е. понятийно-категориальном уровне политическая культура 
личности формируется лишь в процессе ее обучения в школе, вузе, систематической са-
мостоятельной работы над развитием интеллекта.

Проблемы формирования политической культуры белорусского общества выступают 
и как проблемы роста политической образованности, воспитания гражданственности, на-
ционального самосознания.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обозначившийся ныне переход к 
демократической политической системе невозможен без преодоления «наследия» преж-
ней, авторитарно-вождистской, политической культуры, которая все еще проявляется в 
психологии и поведении широких слоев населения.

На этом фоне углубляется конфликт субкультур отдельных социальных групп, куль-
тур разных поколений, культур, носителями которых выступают отдельные личности. 
Однако все сложности — порой не только драматические, но и трагические — не мо-
гут свести на нет усилия огромного числа наших граждан по гуманизации политической 
культуры. Постепенно в обществе восстанавливается естественная структура ценностей: 
ответственность дополняется свободой, ориентация на общественно значимые цели и 
ценности — ориентацией на индивидуально значимые цели и ценности.

Формирование политической культуры белорусского общества органично связано с 
общим трансформационным процессом — переходным периодом от плановой к рыноч-
ной экономике, становлением государственных институтов, демократизацией обществен-
ной жизни.

ФАРМІРАВАННЕ ШМАТПАРТЫЙНАЙ СІСТЭМЫ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

Смяховіч М. У., Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

Палітычныя партыі праз выяўленне і выказванне палітычнай волі грамадзян былі 
канкрэтна-гістарычнымі носьбітамі ідэі дзяржаўнасці, незалежнасці і суверэнітэту. Гэта 
азначае, што ў тэарэтычных і эмпірычных адносінах партыі напаўнялі ідэю дзяржаўнасці 
рэальным гістарычным зместам, праз іх дзейнасць яна атрымала магчымасць авалодаць гра-
мадскай думкай і стаць рухальнай сілай, якая накіроўвала развіццё грамадства і дзяржавы.

Працэс партыйнага будаўніцтва ў цэлым адлюстроўваў, найперш, гістарычную 
сітуацыю, якая склалася ў Беларусі ў першай палове 1990-х гг. Характэрнай асаблівасцю 
гэтай сітуацыі было панаванне ідэалогій нацыянальна-дэмакратычнага і ліберальнага 
накірункаў. Да 1994 г. у краіне былі створаны і дзейнічалі 19 палітычных партый, фактыч-
на ўсіх асноўных ідэалагічных накірункаў сучаснасці. 

Пасля 1994 прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь «Аб палітычных партыях» ад 
5 кастрычніка 1994 г. утварэнне палітычных партый праходзіла больш павольна. Таму 
што патрабавалася вялікая арганізацыйна-падрыхтоўчая работа па стварэнню першасных 
суполак па месцы жыхарства. 

Партыі, якія былі створаны ў 1991—1994 гг., нягледзячы на розную ідэалагічную 
накіраванасць, ў праграмных дакументах выступалі за суверэнную і незалежную Беларусь, 
дэмакратычную сацыяльную прававую дзяржаву, за далейшае нацыянальна-дзяржаўнае і 
культурнае будаўніцтва, за рэфармаванне эканомікі і стварэнне рынку. У праграмных па-
лажэннях, якія закраналі знешнепалітычную дзейнасць, партыі выступалі за ўмацаванне 
і развіццё эканамічных, палітычных, культурных, навуковых сувязей з Расіяй, іншымі 
краінамі СНД, Прыбалтыкі, дзяржавамі Еўрапейскага саюза. Рэспубліка Беларусь, па іх 
меркаванні, павінна была выступаць на міжнароднай арэне як нейтральная, бяз’ядзерная 
дзяржава. 
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Вынікі выбараў, якія адбыліся у першай палове 1990-х гг., даюць падставу для вы-
сновы, што ў 1994—1995 гг. у Беларусі склалася шматпартыйная партыйная сістэма, на 
якую арыентавалася большасць дзеючых палітычных партый. У парламенце дзейнічалі 
дэпутацкія партыйныя фракцыі. Партыйныя арганізацыі былі шырока прадстаўлены ў 
Вярхоўным Савеце ХІІІ склікання. 

Намаганні тых даследчыкаў, якія адмаўлялі існаванне партыйнай сістэмы ў Беларусі, 
былі не зусім абгрунтаванымі. Уласцівасцю маладой беларускай шматпартыйнай партый-
най сістэмы з’яўлялася 1) яе нестабільнасць; 2) шматколькаснасць партый і адначасова 
слабасць сацыяльна-партыйнага рэйтынгу. 

У 1998 г. за ўвесь перыяд дзейнасці Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь было 
зарэгістравана 41 палітычная партыя. 

Працэс утварэння палітычных партый у Рэспубліцы Беларусь, які ахапіў 1991—
2009 гг., быў заканамернай з’явай грамадска-палітычнага жыцця краіны. На гэтай аснове 
ў Беларусі была пераадолена аднапартыйнасць і перамагла ідэя палітычнага плюралізму. 

У працэсе ўтварэння палітычных партый можна вызначыць тры перыяды. Першы 
ахапіў 1991—1994 гг. Ён быў адметны тым, што палітычныя партыі гэтага часу па коль-
каснаму складу былі нешматлікімі. 

Другі перыяд прыпаў на 1995—1998 гг. У гэты перыяд характэрнай з’явай грамадска-
палітычнага ландшафту Беларусі была прысутнасць партый двух тыпаў ў адносінах да 
выканання дзеючага заканадаўства і сваіх праграмных мэт. Да першага тыпу адносіліся 
«рэестравыя» і палітычна актыўныя партыі, якія змагаліся за электаральны рэйтынг. Да 
другога тыпу адносіліся палітычна пасіўныя, інакш кажучы «фармальныя» партыі, якія 
толькі лічыліся зарэгістраванымі, але не выконвалі патрабаванні заканадаўства. 

Трэці перыяд ахапіў 1999—2009 гг. Характэрнай асаблівасцю гэтага перыяда было 
скарачэнне колькасці палітычных партый. Тыя з іх, якія не вытрымалі палітычнай 
канкурэнцыі і не змаглі замацавацца на палітычным полі ў новай заканадаўчай рэчаіснасці, 
спынілі сваю дзейнасць. У гэты перыяд у грамадскім жыцці прысутнічалі ў асноўным 
палітычныя партыі першага тыпу. Бяспрэчна, адметнасцю працэса ўтварэння палітычных 
партый было тое, што ініцыятарам і стваральнікам партый выступала, як правіла, 
інтэлігенцыя, якая з’яўлялася рухальнай сілай гэтага працэсу. Ні адна партыя не была 
створана на ініцыятыве рабочых ці/альбо сялян. Беларуская інтэлігенцыя была асноўнай 
сацыяльнай сілай грамадскіх пераўтварэнняў. У працэсе партыйнага будаўніцтва актыўна 
ўдзельнічалі прадстаўнікі палітычнай, гаспадарчай, адміністрацыйнай і царкоўнай эліты. 

Партыйнае жыццё другога і трэцяга перыядаў вызначалась наяўнасцю двух асноўных 
партыйных плыняў — канструктыўна-апазіцыйнай і неканструктыўна-апазіцыйнай. 
Партыі першай плыні супрацоўнічалі з існуючай уладай, яны мелі прадстаўнікоў у пар-
ламенце. Гэтыя партыі абаранялі, разам з іншым, нацыянальна-дзяржаўныя інтарэсы, 
інтарэсы дробных уласнікаў і чалавека працы. Апазіцыйныя палітычныя партыі другой 
плыні арыентаваліся, перад усім, на інтарэсы буйной бізнэс-эліты, часткі нацыяналь-
най інтэлігенцыі, фермерства, яны каардынавалі свае палітычныя дзеянні і фактычна 
з’яўляліся адзінай арганізаванай палітычнай сілай, якая імкнулася да ўлады. Разам з тым, 
гэтыя партыі імкнуліся да змены існуючай палітычнай сістэмы і палітычнага курса, які 
праводзіўся кіраўніцтвам дзяржавы. 

Палітычныя партыі першага тыпу прымалі актыўны ўдзел у грамадска-палітычным 
жыцці краіны. Яны пастаянна ўдзельнічалі ў электаральных кампаніях усіх узроўняў, 
мелі сваіх прадстаўнікоў у парламенце і органах мясцовага кіравання і самакіравання. 
У перыяд выбарчых кампаній палітычныя партыі стваралі выбарчыя блокі і аб’яднанні. 
Пастаянная слабасць электаральнага рэйтынга сведчыла пра тое, што працэс аб’янання 
палітычных партый, скарачэння іх колькасці не спыняўся. Ён будзе працягвацца як у ся-
рэдняй, так і ў доўгатэрміновай перспектыве. Да таго часу, пакуль не адбудзецца працэс 
кансалідацыі палітычнай і правячай эліт. Тады на палітычным полі Беларусі застанецца, 
на нашу думку, каля 4—5 палітычных партый. 

Нягледзячы на шматлікія тыпалогіі палітычных партый, асноўным крытэрыем іх 
дзейнасці з’яўляецца абарона інтарэсаў тых ці іншых сацыяльных груп насельніцтва.  
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У Беларусі склалася шматпартыйная сістэма сацыяльна арыентаванага тыпу, дзейнічаюць 
ўсе асноўныя ідэялагічныя накірункі сучаснасці: камуністычны, сацыял-дэмакратычны, 
ліберальны, кансерватыўны, нацыянал-дэмакратычны.

Гісторыя станаўлення шматпартыйнай партыйнай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь за-
сведчыла і тое, што гэты працэс садзейнічаў ўмацаванню беларускай дзяржаўнасці. Прак-
тычна ўсе палітычныя партыі, якія існавалі і існуюць змагаліся за суверэнітэт і незалежнасць 
беларускай дзяржавы. Іх удзел у палітычным працэсе з’яўляўся неад’емным элементам 
дэмакратычнасці беларускай дзяржавы, што таксама было адным з аб’ектыўных фактараў, 
які ўплываў на ўмацаванне беларускай дзяржавы, яе рух да моцнай і квітнеючай Беларусі.

ПРОБЛЕМА ВВЕДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Стволыгин К. В., Российский государственный социальный университет. Филиал в 
г. Минске

Последнее десятилетие ХХ в. отмечено значимым событием в области прав челове-
ка — право граждан на отказ по убеждениям от обязательной военной службы получило 
международное признание и соответствующее документальное оформление. Основыва-
ясь на принятых международных документах, Республика Беларусь приняла демократи-
ческую конституцию, которая гарантирует гражданам свободу убеждений, предусматри-
вает возможность замены воинской службы службой альтернативной. При этом сам закон 
об альтернативной службе в Республике Беларусь до настоящего времени не принят, хотя 
работа над его проектом ведется с начала 1992 г. 

Вероятнее всего такое положение дел обуславливается в основном опасениями за 
укомплектованность вооруженных сил солдатами и сержантами срочной службы и воз-
можным сокращением военно-обученного резерва. Надо признать, что подобные опасе-
ния не являются беспочвенными. В Республике Беларусь, так же как и в большинстве 
стран СНГ, переход полностью к контрактному набору в вооруженные силы вряд ли 
реален, по крайней мере, в ближайшее время. Отмечается падение престижа военной 
службы, которая подчас воспринимается призывниками и их родителями не как почет-
ная обязанность и необходимая школа жизни, а как досадная помеха на пути реализации 
своих жизненных целей и основного предназначения. Потребность в подготовленном в 
военном отношении людском резерве в современных условиях не утратила своей актуаль-
ности, поскольку сохраняется вероятность не только локальных военных конфликтов, но 
и полномасштабных войн. Введение альтернативной гражданской службы, также как и 
переход на контрактный способ комплектования вооруженных сил, неизбежно приведет к 
сокращению военно-обученного резерва. В Германии, где институт альтернативной служ-
бы функционирует более 40 лет, число граждан, отказавшихся от обязательной военной 
службы и выбравших альтернативную службу, увеличилось в 380 раз!. В этой связи не-
обходимо упомянуть еще одну специфическую особенность современной альтернативной 
службы — крайнюю сложность дифференциации мотивов, ведущих к отказам от воен-
ной службы; доказательности суждений о наличии или отсутствии у человека искренних 
убеждений, несовместимых с несением военной службы. Не случайно в той же Германии 
90 % отказников получают право на прохождение альтернативной службы. То есть, прак-
тически каждый призывник, не желающий проходить военную службу, имеет возмож-
ность заменить ее другой гражданской обязанностью. 

Наряду с перечисленными выше обстоятельствами, введению института альтернатив-
ной гражданской службы в Республике Беларусь препятствует недостаточное обеспече-
ние необходимой научной информацией законодательных, исполнительных и судебных 
органов; граждан, имеющих пацифистские убеждения. Вследствие этого в качестве прин-
ципов, которые могут быть положены в основу практики использования альтернативной 
службы, рассматриваются принципы, характерные для так называемой «азиатской моде-
ли» альтернативной службы, существенно отличающейся от соответствующего междуна-




