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Раздзел II. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ I МЕТАДАЛАГ1ЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ 
ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУС1 

АБ ТЭ АРЭТЫ КА-М ЕТ АДАЛ АПЧ НЫХ ПРАБЛЕМАХ ВЫВУЧЭННЯ 
БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАУНАСЦ1 

С. А. Калшш 
Уводним. Прэамбула Канстытуцьй Рэспублш Беларусь спасылаецца 

на шматвяковую псторыю беларускай дзяржаунасщ, але у адрозненне ад 
бл1жэйшых суседзяу яе 1снаванне не мае адназначнага факталапчнага, 
псторыясофскага i наратыуна-щэалапчнага лшейнайга разумения. Але 
наяунасць дзяржаунасш на тэрыгорьй сучаснай Беларуа або на этшчна 
ojiiiKix землях, у тым лжу у межах Рэчы Паспалггай, Раей, Польшчы, або у 
межах ix тэрытарыяльных, щэалапчных i цывшзацыйных прэтэнзш дазва-
ляе ставщь пытанне аб яе дачыненш да сучаснай беларускай дзяржавы. 
Фарм1раванне уласнай нацыянальнай дзяржавы на гэтых землях пачына-
ецца голью пасля рэвалюцыйнага перыяду (БНР, БССР, Л1тБел i г. д.)- Таму 
псторыя дзяржаунасш Беларуси часта разглядаецца як пэуны антытэзю 
псторьй дзяржаунасш Pacii i Польшчы, як спроса супрацьнастаулення 
атаясамленню Беларуа з жшыки дзяржауным1 суб'ектам1 1мперскага тыпу. 
Гэга актуал1зуе праблему метадалогп даследавання беларускай дзяржау-
насш, pacnpauoyKi якасна новых i абнаулення кнуючых метадалапчных 
надыходау, сирыяе павышэнню ступеш м1ждысцыплшарных даследа-
ванняу у гэтай raj пне. 

Асноуная чистка. Навуковае даследаванне любых феноменау мае 
сваей мэтай вылучэнне, замацаванне, тлумачэнне i штэрпрэтацыю пэуных 
фактау. Пры гэтым тлумачэнне i штэрпрэтацыя ажыццяуляюцца на 
падставе пэунай ппотэзы, якая потым складаецца у канцэпцыю або тэорыю 
i Bbicrynae крытэрыем адбору факталапчнага матэрыялу, яго адзнацы як 
заканамернага або выпадковага, значнага або нязначнага i г. д. Адначасова 
факталопя уплывае на любыя тэарэтыка-метадалапчныя канструкцьй, бо 
увядзенне новай фактуры патрабуе новага адэкватнага адлюстравання. 

Навуковая канцэпцыя (ппотэза) ужо утрымл1вае У с абе пэуныя 
метадалапчныя пастулаты, яюя абумоул1ваюць навуковыя вывады. 
Метадалопя любой навую, у тым лжу тэорьй i г1сторьй дзяржавы i права, 
уключае у сябе складаны комплекс шструментау, дазваляючых адэкватна 
даследаваць розныя узроуш прадметнай рэчаюнасш. Пры гэтым метады, 
адэкватныя для аднога узроуню, страцяць такую якасць пры выкарыстанш 



на шшым. У метадалопю навук1 уключаюцца светапоглядныя тэарэтыка-
пазнавальныя парадыгмы, фшасофсюя асновы навую, катэгарыяльна-
тэрмшалапчны апарат, метады, стандарты, закацамернасщ, прэзумпцьй 
пазнавання i г. д. Пры гэтым агульныя светапоглядныя i метадалапчныя 
прынцыпы пазнавання у сучаснай фшасофи навую ахошпваюцца тэрмшам 
«фшасофсюя асновы навую» (В. С. Сцёпш), што азначае сукупнасць 
фшасофск1х 1дэй, яктя абгрунтоуваюць найбольш базавыя прынцыпы i 
перспектывы навуковага пазнавання у пэуным культурна-пстарычным 
кантэксце. 

Фшасофск1я асновы навую як зыходны метадалапчны прынцып 
дазваляюць вылучыць клаачны, неклаЫчны i ностнеклаачны тыпы навук1, 
кожны з яюх мае адэкватныя (для сябе) уяуленш i anicaHHi рэчаюнасщ, у 
тым л1ку дзяржауна-прававыя, як'\я фунтуюцца на пэуных прэзумпцыях, 
щэалах i нормах ашсання i даследавання. Прычым змена любой такой 
прэзумпцьй, або нормы, цягне карэкщроуку усёй тэарэтыка-метадалапчнай 
канструкуцьп. 

Клаачная навука засноуваецца на прэзумпцьй суверэннасщ чалавечага 
розуму у пазнаванш абсалютнай аб'ектыунай кщшы i выкарыстоувае 
жорстка дэтэрмшаванае мехашчнае ап1санне рэчакнасш. Адной з праяу 
такой мехашчнасш з'яуляецца лшейная пстарычная парадыгма, якая у 
малой ступен1 адэкватная для Беларуа i больш прыдатная да псторьй Pacii 
i Польшчы. Трэба зауважыць, што i у дачыненж да названых краш 
лшейнасць «працуе» толью на псторыясофсюм i щэолага-наратыуным 
узроунях, не будучы пацверджанай факталопяй. Напрыклад. сучасная Раая 
лшейна выводзщь сваю дзяржаунасць з К1еускай Pyci, хаця Русь i Раая 
зуам розныя дзяржауныя утварэнш, а Юеуская спадчына аднолькава 
належыць i сучасным Беларус1 i У краше. Адзначым, што клаачная навука 
ужо у канцы XVIII - пачатку XIX ст. стращла сваю адэкватнасць, 
увайшоушы у якасш прыватнай канцэпцьй у неклаачную навуку. 

Неклаачная навука абгрунтавала прынцыпы рэлятэв1зму, дадатко-
васш, залежнасщ метадалапчных стандартау ад працэсу пазнавання, 
суб'екта пазнавання i тыну вывучаемых аб'ектау. Гэта дазволша адэкватна 
разглядаць прадмет даследавання з розных бакоу (сацыяльна-пстарычнае, 
культурнае, светапогляднае i шшыя вымярэнш), прасочваць яго эвалюцыю 
i развщцё у часе i прасторы. 

Сучасная постнеклаачная навука распрацоувае метады, звязаныя са 
складанай дынамжай пазнаваемых феноменау, яюя немагчыма выключыць 
з пэунага кулыурна-пстарычнага кантэксту; пераглядае ролю суб'екта 
пазнавання, яю таксама знаходзщца у такт кантэксце, а яго сацыяльна-
пстарычныя характарыстым icTOTHa уплываюць на вынш даследавання. У 
таюм тыпе навую значную ролю адыгрывае канвенцыянал1зм (лац. 



conventio - пагадненне), як-i ставщь штэрпрэтацыю фактау у залежнасць ад 
пагаднення суб'ектау пазнавання. Напрыклад, л1т6уская пстарыяграф1я 
канвенцыянальна атаясамляе леташсную Лггву i сучасную Летуву. У 
беларускай пстарыяграфп Вял1кае Княства Л1тоускае, Рускае i Жамойцкае 
часам называюць беларускай дзяржавай. 

Постнеклаачная гуманпарная навука спрабуе растлумачыць i выву-
чыць глабальную свегапабудову, месца чалавека у сацыяльным сусвеце i 
г. д. Для яе характерна м1ждысцыпл тарная штэграцыя i трансляцыя ведау i 
щэй з наступным уключэннем ix у агульнанавуковую карцшу сусвету [5, 
с. 319]. Постнеклаачная навука мае уласную трактовку метаду астэмнага 
анал1зу, бо разглядае феномены як сютэмы, як\я маюць рысы ушкальнасщ, 
самаразвщця, неадваротнасш, нелшейнасщ, дынам1зму, самааргашзацьн 
пры праходжанш пунктау няустойл1васщ («б1фуркацьн»). У вышку 
феномен метадалапчна разглядаецца як складаны1, спецыф1чна верагод-
насны па сваей прыродзе, як\ функцыянуе на падставе прынцыпау 
варыятыунасш i альтэрнатыунасщ свайго лснавання. Нелшейнасць развщця 
феномена забяспечваецца праз аб'ектывацыю толью аднога з магчымых 
варыянтау развщця, кожны з яюх радыкальна змяняе сютэму. Так, Ягайла 
меу як мш1мум дзве магчымасш уступлення у шлюб: з польскай каралеу-
най (рэал1заваная магчымасць) i дачкой Вял1кага князя Маскоускага 
(нерэал1заваная магчымасць). Пры гэтым магчымы iHuibi выбар карды-
нальна б змяшу сусветную псторыю. 

Так1м чынам, дзяржава, i беларуская у тым лжу, можа быць прадстау-
лена у выглядзе аргашчнай, дына\пчнай, нелшейнай, самааргашзуемай, 
самарэгулюемай, нераунаважнай астэмы, якая знаходзщца пад уплывам 
комплексу розных знешшх i унутраных выкл1кау (Хаоса) i павшна рэага-
ваць на таюя выклш, у тым тку праз знешшя i унутраныя змены. У вышку 
ricтopыя любой дзяржавы у нелшейнай метадалогп выступае складаным 
комплексам узаемадзейшчаючых, у тым тым лжу i праз узаемавыклю-
чэнне, гэндэнцый, яюя маюць здольнасць да верЫфжацьй перспектыуных 
шляхоу свайго развщця. Тэта робщь даступным магчымасць любой 
радыкальнай трансфармацьн дзяржаунасщ пры прынцыповай адсутнасщ 
канчатковасш i абумоул1вае той факт, што пстарычна паслядоуныя формы 
дзяржаунасщ, яе пал1тычныя i прававыя рашэнш не з'яуляюцца прамым 
вышкам i наступствам папярэдшх форм. 

Як ужо адзначалася, значным для метадалогп з'яуляецца вызначэнне 
асноуных зыходных акс1ём пазнавання, як-iMi мы л1чым наступныя. 

1 Складанасць адлюстроувае наяунасць здольнасщ да самааргашзацьн за межам1 стану 
pay наваги якая забяспечвае змены прасторава-часавай структуры на макраскатчным 
узроуш па прычыне змен, якчя адбываюцца на мжраскашчным узроуш. 



1. Беларуская дзяржаунасць - гэта абагульняльны тэрмш, яю вызначае 
дзяржауна-прававыя феномены, яюя юнавал1 на тэрыторьй сучаснай 
Беларуа або на этшчна бл1зюх землях. Выкарыстанне яго выцякае з 
Прэамбулы Канстытуцьп1 Рэспублш Беларусь. Пры гэтым трэба ул1чваць, 
што таю тэрмш ёсць спроба рэтраспектыунай пабудовы г1сторьй з пазщьй 
сучаснасщ, бо Беларусь як суверэнная дзяржава i сучасныя беларусы як 
нацыя склалюя давол1 позна (другая палова XIX - пачатак XX ст.1). Гэта 
значыць, што пстарычны анал1з дзяржаунасш трэба праводзщь адначасова 
з як м!шмум дзвюх пазщый: рэтраспектыунай сучаснай пазщьй адзнаю 
г1старычных падзей i пазщьй адзнаю з боку тагачасных суб'ектау. 
Беларуская дзяржаунасць складана перасякаецца з рэтраспекцыяй 
дзяржаунасш шшых народау, кожны з яюх прэтэндуе на яе як на уласную 
пстарычную спадчыну. 

2. Складанасць вызначэння цывшзацыйнай прыналежнасщ сучаснай 
Беларуси якая адначасова уключалася як у псторыю Заходняй, так i 
Усходняй хрысщянсюх цывшзацый. Фактычна на тэрыторьп Беларуа 
адбывауся (i адбываецца) цывшзацыйны канфлжт, спробы падпарадкаваць 
Беларусь толью аднаму з цывшзацыйных стандартау, яюя л1чаць гэтую 
тэрыторыю сваей i адводзяць беларускаму народу пэунае месца у сваей 
ricTopbii (мы не кажам аб якасщ такога месца i рол1, якая навязваецца або 
будзе прапаноувацца беларусам, бо гэта не з'яуляецца прадметам даследа-
вання). Наадварот, Беларусь i беларусю народ маюць уласныя уяуленш аб 
сва1м месцы i рол1 у ricTopbii, што можа не супадаць з чаканням1 шшых 
цывшзацыйных суб'ектау. У вышку гэта прыводзщь да канфл1ктнасщ 
рознанаюраваных культурна-пстарычных чаканняу i штарэсау, што 
абумоул1вае дзяржауную, прававую i шшую палгтыку як Беларусь так i у 
дачыненш да Беларусь 

3. Перарыунасць беларусюх дзяржауных i прававых традыцый з адна-
часовай ix уключанасцю у розныя цывшзацыйна-дзяржауныя праекты, што 
абумовша своеасабл1васць дзяржаунай палггыю, у тым лжу права. Перша-
пачаткова сучасныя беларусюя земл1 цягнулюя да усходняй славянска-
праваслаунай цывшзацьн. Але ужо з XI ст. яны пападаюць у арб1ту защ-
кауленасщ Польшчы (шырэй - Захаду), якая прыняла хрышчэнне па 
рымск1м абрадзе, што абумовша знешш славянскаафарбаваны канфл1кт 
Каталщызму i Праваслауя на землях Усходняй Еуропы. Потым фактарам 
заходняга уплыву быу крыжацю фактар. Праз Крэускую ушю BKJ1 было 
уключана у арб1ту Захаду, што парадзша унутраную экспанаю каталщызму 

1 Дарэчы, праблема вызначэння канчатковага часу фар\правання беларускай нацьй у 
беларускай навуцы яшчэ адназначна не вырашана. 



i паступовае мэтанаюраванае вышсканне праваслауна-славянскага эле-
менту у дзяржаве1. 

Названая перарыунасць абумовша пэуны раскол у щэнтычнасщ 
насельнщтва, у тым лжу сучаснага, бо кожная сацыяльная група можа 
«выбраць» сабе больш прыдатны праект дзяржаунага будавання, адэкватны 
только для аднаго цывийзацыйнага стандарту, i выступаць супраць шшых, 
разглядаць ix у якасш «мапльшчыкау сапрауднай беларускай дзяржавы». 

4. У сучаснасш Беларусь больш прыцягваецца да усходне-праваслау-
най (савецкай, постсавецкай) цывшзацьн, што абумоулена знаходжаннем 
Bejiapyci у яе лоне апошшя 200 год. 1ншыя цывшзацыйныя стандарты, яюя 
юнавал! тады у выглядзе верагоднасш развщця беларускай дзяржаунасш 
(або шшай дзяржаунасш на гэтых землях), аб'ектыуна выступал! супраць 
такога знаходжання i прапаноувал1 свае мадэл1 дзяржаунага будаунщтва. 
Вельм1 распаусюджаным у таюх умовах з'яуляецца давол1 спрэчнае сцвярд-
жэнне аб барацьбе «дэмакратычных традыцый беларускага Сштоускага, 
иольскага, украшскага) народа» супраць «дэспатычных традыцый Маскови 
(Pacii)». Такое сцвярджэнне з'яуляецца апасгэрыорным пераносам сучас-
ных уяуленняу аб непазбежнасщ дэмакратьй на шшыя культурна-
цывшзацыйныя i пстарычныя стандарты. 

5. Некрытычнасць выкарыстання для ашсання працэсау пстарычнага 
дзяржаунага i прававога будавання сучасных л1беральных канцэпцый, а 
таксама пошук у пстарычным м1нулым фактау i «фактау», яюя б 
сцвярджал1 аб «шматвяковых дэмакратычных традыцыях». Такая не вельм1 
карэктная тэндэнцыя давол1 часта дазваляе 1гнараваць культурна-
пстарычны кантэкст прыняцця пэуных дзяржауных i прававых рашэнняу, 
грунтуючыся тольк-i на анал1зе пэуных шсьмовых крынщ без улнсу 
шырокага сацыялапчнага кантэксту. 

Напрыклад, Прывшей Вялжага князя Аляксандра 1492 г. аб абме-
жаванш улады Вядикага князя на карысць Рады разглядаецца як «першая 
феадальная канстытуцыя», «своеасабл1вая канстытуцыя дзяржавы» [9, 
с. 186; 2, с. 86J. Але кап'х узяць пад увагу, што бацька Аляксандра Ka3iMip 
Ягелончык вельм1 актыуна падтрымл1вау щэю панавання Ягелонау ва 
Усходняй Еуропе, ахвяраваушы штарэсам1 Вялжага княства на Усходзе [3, 
с. 13-14], то Прывшей 1492 г. выглядае супрацьстаяннем магнатау Вял1кага 
Княства штарэсам Ягелонскай дынастьп. Таюм чынам, прычынай 
узвышэння Рады у адносшах да Вялжага князя з'яулялася асабютая ушя 

1 Гак, у 1550 г. М1халон Лггвш. 1гнаруючы славянскую («рускую») большасць Вялжага 
Княства, nicay на лацше: «Мы изучаем московские письмена, не несущие в себе ничего 
древнего, не имеющие ничего, что бы побуждало к доблести, поскольку рутенский 
язык, чужд нам литвинам, то есть италианцам, происшедшим от италийской крови» [4, 
с. 85-86]. Гэтае imapaeaHHC не умацоувала дзяржаву. 



Польшчы i Вялжага Княства, Рада стварала пэуную астэму стрымак i 
супрацьваг, бо не была упэунена у шчырым выкананш Гаспадаром ceaix 
абавязкау у дачыненш да Лггвы. Але адначасова у Польшчы адбывалася 
тэндэнцыя павышэння рол1 дробнай шляхты i заняпаду цэнтральнай улады, 
што, без сумневу, падагравала штарэсы адпаведных колау у Вялшм 
Княстве. Вялш князь меу у Лггве больш улады, чым кароль у Польшчы, 
дзе ён адчувау нащск з боку магнатау i шляхты i, каб задаволщь ix, а 
таксама рэалгзаваць дынастыйныя штарэсы, ахвяравау штарэсам1 Вялжага 
Княства на карысць Польшчы i Ягелонау. Напрыклад, Ka3iMip Ягелончык 
не змог дапамагчы хану Залатой Арды Ахмату у барацьбе з Масквой 
(стаянне на Угры), што дазволша Вялжаму княству Маскоускаму атрымаць 
незалежнасць i пачаць прэтэндаваць на «Юеускую спадчыну», пастав1ушы 
пад пагрозу усходшя межы Вялжага Княства. Таюм чынам, дзяржауныя i 
прававыя рашэнж трэба разглядаць не як тэкст, але як пэуны вын1к 
узаемадзеяння складаных дынам1чных знешн1х i унутраных тэндэнцый. 

6. Стварэнне незалежнай Беларускай дзяржавы у канцы XX ст. 
актуал1завала неабходнасць стварэння у л а с н а г а пал1тыка-прававога 
абгрунтавання дзяржаунага будаун1цтва, у тым лжу праз творчае пераасэн-
соуванне савецкай спадчыны (што было характэрна для аф1цыйнай 
пал1тык1 Беларус1) i звароту да уласных нацыянальных дарэвалюцыйных i 
дасавецк1х традыцый1. Спроба 1гнаравання i адмаулення «тыран1чнай» i 
«дэспатычнай» савецкай спадчыны была больш удалай у Прыбалтыцы, дзе 
Праваслауе не было дамшуючай рэл1г1яй, а вяртанне у лона «агульна-
еурапейскай цывшзацьп», на першы погляд, з'яулялася заканамерным. 
Рас1я таксама 1дэалапчна была здольная жнараваць савецкую спадчыну, бо 
мела салщны багаж iMnepcKix дактрын, як1я падкрэсл1вал1 яе сутнаснае 
адрозненне ад заходнееурапейскай цыв1л1зацьн. 

Беларусь не мела такой адназначнай гаштыка-прававой i щэалапчнай 
спадчыны, бо на яе адначасова уплывау складаны комплекс усходн1х i 
заходн1х тэндэнцый, як1я творча пераасэнсоувалкя (да пэунага пстарычна-
га моманту) пры прыняцщ дзяржауных рашэнняу. Некрытычнае прыняцце 
як заходн1х, так i усходн1х поглядау на разв1ццё дзяржавы ставит б 
Беларусь у станов1шча аб'екта пстарычных прэтэнз1й як Польшчы, так i 
Pacii. Але стварэнне уласнай дзяржаунасщ патрабуе асэнсавання сябе як 
суб'екта, здольнага став1ць i дасягаць уласных мэт, супрацьстаяць 
разгляданню сябе у выглядзе аб'екта пал1тьт 1ншых дзяржау. Напрыклад, 
не з'яуляецца сакрэтам, што Польшча падштурхоувала Вялжае Княства да 
уступлення у Л1вонскую вайну, каб, скарыстаушыся цяжкасцям1 Лпъы, 

1 Адзначым, што зварот да нацыянальных традыцый мог суправаджацца адмауленнем 
савецкай ricTOpbii. 



ирымусщь яе да унИ, Савецк1 Саюз перадавау беларусюя земл1 (Вшьня, 
Падляшша) для дасягнення уласных штарэсау. 

7. Спецыф1чнасць развщця беларускай дзяржаунасщ, якая як феномен 
Памежжа не магла быць эталоннай для выключна Заходняй або Усходняй 
цывшзацый, бо мела з iMi як адпаведныя, так i супярэчл1выя рысы. Пры 
гэтым як Захад, так i Усход (у выглядзе Польшчы i Pacii) прагнул1 вынь 
шчыць названыя асабл1васщ, прывесщ да уласнага эталону. У гэтых умовах 
дзяржауная пал1тыка у значнай ступеш шту1тыуна выкарыстоувала 
складаны комплекс мер i метадау па дасягненш уласных штарэсау. 

8. Вышэйназванае абумоул1вае складанасць i супярэчл1васць щэалапч-
най i светапогляднай спадчыны сучаснай беларускай дзяржаунасщ, якая у 
адрозненне ад Польшчы i Pacii не мае рэальнай або М1фалапзаванай адзшай 
jiiHii дзяржаунага развщця. Гэта ставщь праблему таго, у якой ступеш 
адпаведныя феномены дзяржаунага i прававога будавання, якое адбывалася 
на тэрыторьп Беларуси адпавядал1 штарэсам гэтай тэрыторьй. Пэунай пара-
даксальнай шштэзай, якая характарызуе i абгрунтоувае раней сказанае, 
можа быць сцвярджэнне, шго не усякая дзяржаунасць (або не ва усе яе 
часы), якая была на тэрыторьп Беларуси адлюстроувала i адстойвала 
штарэсы яс насельнщтва, а больш дбала пра iHTap3Cbi шшых суб'ектау. Мы 
можам выкарыстоуваць тэз1с М. Я. Дашлеускага аб выкананш беларускай 
дзяржаунасцю рол! этнаграф1чнага матэрыялу для шшых суб'ектау. Гэта 
абгрунтоувае большую вагу метадалапчнага прынцыпу нелшейнай дына-
MLKI, якi грунтуецца на варыятыунасщ дзяржаунага будаунщтва i яго 
невщавочнай самааргашзацьп пры праходжанш пунктау няустойл1васщ, у 
яктх беларуская дзяржаунасць якасна змяняецца па адным з варыянтау 
развщця. Пры гэтым нерэал4заваныя праекты таксама аказваюць нащск на 
развщцё дзяржаунасщ. Напрыклад, праваслауная большасць насельнщтва 
Вялжага Княства патрабавала ад улад адпаведнай пaлiтыкi, якая вагалася 
ад спробы прымусовага пераводу у каталщтва да пэуных перыядау 
спакойных aднociн. 

9. Складанасць заходшх уплывау на беларускую дзяржаунасць. 3 аднаго 
боку, праз Крэускую ушю Вялжае Княства было уключана у арбггу заход-
няй цывшзацьн. Выключна заходшя караш беларускай дзяржаунасщ адлю-
сгроуваюцца Рымскай Катшйцкай царквой, ун1ям1 з Польшчай, штарэсам1 
дынастьп Ягелонау, дзяржаунасцю Рэчы ПаспалЬай i М1жваеннай 
Польшчай. 

3 другога боку, заходш уплыу ажыццяуляуся i у перыяд знаходжання 
тэрыторьп БеларуЫ у складзе Расшскай iMnepbii i Савецкага Саюза. Так, 
пачынаючы з Пятра I, Раая вельм1 актыуна запазычвае заходшя мадэл1 
развщця дзяржаунасщ, адракаючыся ад самабытных каранёу. Славянафшь-
ская рэакцыя XIX ст., нягледзячы на спробу укаранення у славяна-



праваслаунай дзяржаунасш, больш аднавядала заходняй тэндэнцьн 
рамантызму. Савецю Саюз, у сваю чаргу, быу пабудаваны на заходняй 
канцэпцьн марказму i камушзму. Таюм чынам, шмат яюя «усходшя» 
традыцьй дзяржаунага будаунщтва маюць заходш характар, але яюя набьии 
пэуную спецыфжу з прычыны рэал1зацьп у незаходняй цывшзацьй. 

Нявызначанасць пастауленай праблемы з'яуляецца фактарам няустой-
л1васш для беларускай дзяржаунасш, якая (няустойл1васць) у постне-
клаачнай парадыгме стымулюе развщцё дзяржавы, ствараючы феномены, 
яюя самааргашзуюць нацыянальную дзяржаунасць, але мала адпавядаюць 
«канашчным» метадалапчным падыходам, адэкватным для сучасных 
суседшх дзяржау, яюя маюць з Беларуссю агульную псторыю. 

10. Анал1з палггыка-прававой спадчыны Беларус1 вельм1 часта право-
дз1цца праз апалагетычнае i дагматычнае успрыняцце сучаснага л1бера-
л1зму i звязаных з iM канцэпцый у якасц1 безальтэрнатыуных спосабау 
юравання грамадствам. Такая тэндэнцыя, дарэчы, з'яуляецца агульнай [6, 
с. 251]. Але гэта ii Hapye факт узшкнення л1берал1зму у пэуным культурна-
г1старычным кантэксце i неабходнасць яго адпаведнай карэкшроую i адап-
тацьй для шшых умоу. На наш погляд, больш карэктнай метадалаг1чнай 
пасылкай будзе з'яуляцца вывучэнне адэкватнасщ дзяржауных i прававых 
рашэнняу тым праблемам, як1я стаял1 перад пэуным дзяржауным 
утварэннем у пэуны г1старычны перыяд, ix наюраванасць на рашэнне 
каротка- або доугатэрмшавых праблем, ix сацыяльную падтрымку i г. д. 

Адначасова у метадалогй даследавання дзяржаунасц1 трэба ул1чваць 
дауно вядомую i актыуна распрацоуваемую на Захадзе праблему крьшсу 
дэмакратьп [10; 11; 12]. Гэта дазваляе ставщь пытанне аб той рол1, якую 
выконвал1 прадстаун1чыя ардынарныя i неардынарныя, накшталт 
канфедэрацый, органы у юнаванш беларускай дзяржаунасц1, аб перыядах ix 
станоучага i адмоунага уплыву [1, с. 31-37]. 

У якасш цжавага метадалапчнага T33icy можна пpывecцi думку Гель-
мута Шёка аб гым, што «на самом деле современные демократии спасает от 
анархического рессентимента1 не степень равенства de jure или de facto, а 
длительное существование институтов, унаследованных моделей поведе-
ния, литературных и религиозных этических идеалов, которые позволяют 
достаточному числу граждан продолжать осознавать ограничения, нало-
женные на возможность взаимных сравнений, и, следовательно, обеспечи-
вают социальный мир» [7, с. 368]. Трансляцыя гэтага T33icy на беларускую 
псторыю у якасш пэунага «парадыгмальнага пераносу» патрабуе больш 
актыуна вывучаць культурна-пстарычны кантэкст прыняцця палпычных i 
прававых рашэнняу. Напрыклад, для Кароннага уРаДа больш карысным 

1 Тэрмш, як1 азначае «пачуццё крыуды». 



было распаусюджанне каталiцтва, хоць гэта i прывяло да страты значнай 
ч а с т Украшы. Крызю i лжвщацыя Польскай дзяржаунасш у рэлйтйных 
адносшах стат пэунай перамогай Папства. 

П.Дынамгзм дзяржаунасш абумоул1вае магчымасць пэунай змены 
пстарычных фактау i канцэпцый, на яюх такая дзяржаунасць грунтуецца. 
Гэта патрабуе вызначэння рацыянальных i 1рацыянальных адносш суча-
снасш да уласнай псторьй, уключаючы рэальны i в1ртуальны (наратыуны) 
пал1тыка-прававы вопыт розных дзяржауных утварэнняу, у яюх знаходзь 
я\ся сучасныя беларусюя землк Але адзнака такога вопыту, бясспрэчна, 
вызначаецца зыходным1 светапоглядным1 характарыстыкам1 суб'екта 
даследавання i успрыняцця, яго стауленнем да рэальнай i успрымаемай 
псторьй, яго щэнтыфжацыяй з пэуны\й пстарычным1 суб'ектам1 i 
нрацэсамк Але пры такой щэнтыфжацьн трэба ул1чваць, што пстарычны 
суб'ект меу шшую щэнтыфжацыйную iepapxi io , чым сучасны даследчык. 
Напрыклад, Жыпмонт III Ваза, выхаванец ie3yiTay, больш дбау пра 
штарэсы Катал шкай Царквы, чым пра штарэсы Рэчы Паспал1тай. 

Заключите. Псторыя беларускай дзяржаунасш з'яуляецца вельм1 
складанай па шэрагу прычын, з яюх найбольш значнай з'яуляецца адсут-
насць «лшейнай» традыцьй дзяржаунасш. Давол1 распаусюджанай для 
беларускай ricTopbii тэндэнцыяй з'яуляецца перарыу дзяржауных i права-
вых традыцый [8] з наступным уключэннем беларусюх зямель у межы 
шшых дзяржаунасцей (Pacii i Польшчы). Але перарыунасць не л1кшдавала 
магчымасць адраджэння былых традыцый, яюя працягвал1 кнаваць i 
аказваць пэуны уплыу на дзяржауную i прававую пал1тыку. 

Даследаванне беларускай дзяржаунасш мае некалью наюрункау, з яюх 
найбольш важным! можна л1чыць назапашванне пстарычных фактау, ix 
супастауленне (вылучэнне i уключэнне) з псторыяй шшых дзяржау, а 
таксама пераасэнсаванне зыходных тэарэтыка-метадалапчных акаём 
разумения працэсу нацыянальнага дзяржавабудавання. Пры гэтым пера-
асэнсаванню падлягаюць найбольш агульныя мeтaдaлaгiчныя устаноую, 
што можна ахарактарызаваць як «навуковую рэвалюцыю», яка я адбылася 
на прычыне змены парадыгмальных акаём даследавання. Jli4biM, што для 
даследавання айчыннай ricTopbii дзяржавы i права больш адэкватнай будзе 
постнеклаачная навуковая парадыгма, якая абгрунтоувае нeлiнeйны 
падыход да даследавання дзяржавы як складанага феномена. Выкарыстанне 
такой парадыгмы i названых у артыкуле метадалапчных прынцыпау i 
налажэнняу патрабуе змены суадносш пам1ж агульнай псторыяй (у тым 
тку Беларуа), псторыяй дзяржавы i права, а таксама агульнай тэорыяй 
права, больш актыунага выкарыстання сацыялапчных i культуралапчных 
надыходау, яюя дазваляюць разглядаць пал1тычныя i прававыя рашэнш не 
проста як дадзены факт (тэкст), а як вышк складаных узаемадзеянняу 



суб'ектау, юнуючых у пэуным псторыка-культурным кантэксце i маючых 
уласныя мэты i стэрэатыпы паводзш. 

Так1м чынам, вывучэнне беларускай дзяржаунасщ патрабуе далейшай 
распрацоую ираблем агульнай метадалогп i правядзення м1ждысцыгип-
нарных даследаванняу. 
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