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Ува ход Бе ла ру сі ў сус вет ны гіс то ры ка-
куль тур ны пра цэс прад угле джвае рэф-

лек сію ста наў лен ня бе ла рус кай куль ту ры і глы-
бо ка га асэн са ван ня пер спек тыў раз віц ця дзяр-
жа вы на ас но ве на цы я наль ных пры яры тэ-
таў і ба за вых каш тоў нас цей на шай куль ту ры. 
У гэ тым кан тэк сце асаб лі вас ці су час на га куль тур-
на га пра цэ су раз гля да юц ца ў не па рыў най су вя зі 
з фар мі ра ван нем на цы я наль най свя до мас ці і 
куль ту ры на цыі. На цыя мо жа стаць суб’ек там 
ста ноў ча га куль тур на га раз віц ця на шля ху ства-
рэн ня но вых пра грам жыц ця, бы ту, са цы яль ных 
ад но сін, за кон нас ці, выт вор ча-эка на міч най і 
на ву ко вай дзей нас ці, дзяр жаў на га бу даў ніц тва. 
Фун да мен там адзін ства і ўстой лі вас ці лю бой 
дзяр жа вы з’яў ля юц ца яго ду хоў на-ідэ а ла гіч-
ныя ас но вы, якія за ка на мер на ўзні ка юць, раз ві-
ва юц ца і пе раўтва ра юц ца ў сіс тэ му каш тоў нас-
цей і ідэй гра мад скай свя до мас ці. Га вор ка ідзе 
пра та кія фун да мен таль ныя ас но вы, як ба за-
выя каш тоў нас ці на цы я наль на га жыц ця (Баць-
каў шчы на, мо ва, сям’я, на цы я наль ная куль-
ту ра, тра ды цыя і куль тур ная пра сто ра), гра мад-
ска-па лі тыч ныя каш тоў нас ці (за кон насць, сва-
бо да, пра вы ча ла ве ка і г. д.) і агуль на ча ла ве чыя 
ма раль ныя каш тоў нас ці (шчас це, сэнс жыц-
ця, сва бо да, даб ро, люд скасць, спра вяд лі васць  
і г. д.). Сту пень раз віц ця, пра явы гэ тых ду хоў-
ных асаб лі вас цей ма юць сваю спе цы фі ку ў 
куль тур на-гіс та рыч ным жыц ці і на цы я наль най 
твор час ці кож на га на ро да.

Мас тац тва знач на ўплы вае на ду хоў ны стан 
гра мад ства і фар мі руе куль тур ную пра сто ру як 
каш тоў насць і на цы я наль ны на бы так, спры яе 
ар га ні за цыі жыц ця для аб наў лен ня і пра ектыў-
най дзей нас ці лю дзей. Маг чы мас ці мас тац тва 
ў кан са лі да цыі на цыі дас тат ко ва вя лі кія. Гэ та 
ўдзел у ства рэн ні на цы я наль на га выг ля ду све-
ту, уз наў лен не цэ лас нас ці на род на га жыц ця, 
дас ле да ван не ду ху і ду хоў нас ці, ма раль на га 
во пы ту жыц ця. Га вор ка ідзе аб вяр тан ні і ўма-
ца ван ні гіс та рыч най па мя ці на ас но ве рэф лек-
сіі на шай гіс то рыі, рэ лі гіі, фі ла со фіі і куль ту ры.

У су час най са цы я куль тур най сі ту а цыі фе но-
мен гла ба лі за цыі куль тур най пра сто ры з мност-
вам раз нас тай ных тэн дэн цый не вып ра ца-
ваў но вую сіс тэ му гу ма ніс тыч ных па зі ты ваў. 

Ад сут ні чае і мас тац кая сіс тэ ма, якая вы чэр п-
ва ла б пра бле ма ты ку свай го ча су, не фар мі ру-
юц ца ду хоў ныя ары ен ці ры і ідэ а лы, якія бы лі б 
здоль ныя кан цэн тра ваць ва кол пэў ных па зі цый 
твор чы па тэн цы ял су час най куль ту ры цал кам. 

Для раз віц ця мас тац тва на су час ным эта-
пе ўлас ці вы гіс та рыч ны эк лек тызм – зва рот 
да мас тац кай спад чы ны як срод ку для ства-
рэн ня ўлас ных тво раў (сін тэ зу юц ца ўжо іс ну ю-
чыя ў куль ту ры мас тац ка-эс тэ тыч ныя па зі цыі), 
по лі век тар насць, ма за іч насць, тэ ат ра лі за цыя і 
псеў да кар на ва лі за цыя гра мад ска га жыц ця, вір-
ту аль на-ін фар ма цый ны кан тэкст, кам пі ля тыў-
насць мас тац тва, на яў насць мнос тва пе ра ход-
ных сім бі ёз ных форм, тэк стаў, жан раў, якія не 
ары ен та ва ны на но вы твор чы сін тэз ду хоў ных 
пам кнен няў ча ла вец тва. У гра мад стве да мі нуе 
ма са вая, кры мі наль ная куль ту ра, ка мер цы я лі-
за цыя мас тац тва, а ка мер цый ны пос пех ста но-
віц ца ас ноў ным кры тэ ры ем твор чай дзей нас ці. 
Эс тэ тыч ныя, мас тац кія кры тэ рыі і ацэн кі «раз-
мы тыя» і ады хо дзяць на ін шы план. Ка мер цы-
я лі за цыя куль ту ры і мас тац тва пат ра бу е пэў-
на га ты пу куль тур на-ін фар ма цый най прад укцыі. 
Дэ валь ва цыя лі та ра тур най мо вы, пра змер ная 
эк сплу а та цыя ін тым на-эра тыч най сфе ры, эс тэ-
ты за цыя агід на га свед чыць аб пэў най кры мі на-
лі за цыі куль ту ры. Агід нае па да ец ца як пры го-
жае, нор ма, раз мы ва юц ца ме жы па між даб ром і 
злом, а гэ та вя дзе да дэс трук тыў ных пра цэ саў у 
куль ту ры і мас тац тве, ма ні пу ля цыі свя до мас цю 
лю дзей.

Ме на ві та ва ўмо вах гла ба лі за цыі куль ту ры, 
тран сфар ма цыі гра мад ства пе ра ход на га пе ры-
я ду ак ту а лі зу ец ца ро ля асо бас ных ас ноў куль-
ту ры, мас тац тва (і куль тур ных ас ноў асо бы). 
Ме на ві та на аса біс тым уз роў ні пры ма юц ца 
ра шэн ні, якія ўплы ва юць на спо са бы іс на ван ня 
са цы яль ных ка му ні ка цый і ін ды ві ду аль на га 
іс на ван ня ў све це. Куль ту ра, мас тац тва – толь кі 
маг чы масць куль ту ры, та му што іх сэн сы пат ра-
бу юць свай го эк зіс тэн цы яль на га за бес пя чэн ня. 
Гэ та маг чы масць для нас рэ а лі зу ец ца ў све-
це ў якас ці куль тур ных іс тот. Раз ві тая ін ды ві ду-
аль насць – гэ та эк зіс тэн цы яль ная ас но ва куль-
ту ры, мас тац тва, гіс то рыі, быц ця, по шук іс ці ны 
ў ча ла ве чым во пы це (во пы це на ро да, на цыі, 
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асо бы). Га вор ка ідзе аб не аб ход нас ці эк зіс тэн-
цы яль на га за бес пя чэн ня гіс то ры ка-куль тур на га 
пра цэ су, куль тур ных з’яў і ад но сін з ак цэн там на 
ан та ла гіч ную кан сты ту тыў насць ін ды ві ду аль-
най свя до мас ці з яго не за мя ні май пра цай ра зу-
мен ня, во лі і ра шэн ня. Ме на ві та твор чая адзін ка 
як куль тур ны фе но мен адыг ры вае асаб лі вую 
ро лю ў ства рэн ні твор ча га ася род дзя, куль тур-
най пра сто ры, спры яе раз віц цю гіс то ры ка-куль-
тур на га пра цэ су. Не толь кі пас ту лат аб са цы-
яль най дэ тэр мі на ва нас ці свя до мас ці і дзей-
нас ці ча ла ве ка мае зна чэн не для ра зу мен ня і 
раз віц ця куль ту ры і гра мад ства, але і ін ды ві ду-
а лі за цыя жыц цё ва га во пы ту ў якас ці не за мя ні-
ма га звя на ў быц ці, гіс то рыі, куль ту ры, мас тац-
тве і со цы у ме. Гіс то рыя куль ту ры і мас тац тва – 
гэ та пас ля доў ны шлях раз віц ця не толь кі ча ла-
вец тва, але і асо бы. 

Паў стае пра бле ма ад каз нас ці і ро лі мас-
та ка, дзе я ча куль ту ры, дзяр жаў на га чы ноў ні ка, 
кож най твор чай адзін кі за су час ны стан куль-
ту ры і мас тац тва, іх рэ аль ны ўдзел у фар мі ра-
ван ні све та пог ляд ных, куль ту ра ген ных і ча ла-
ве каў тва раль ных ас ноў на ша га жыц ця. Гэ та 
пра бле ма іс на ван ня су час на га ча ла ве ка ў 
скла да ным све це, фак тыч ным, не аб ход ным і 
маг чы мым для яго ў на шым гра мад стве. Паў-
стае пы тан не рэф лек сіі са цы я куль тур най сі ту а-
цыі ў гра мад стве. Гэ та ана ліз іс ну ю чых су пя рэч-
нас цей у раз віц ці куль ту ры і мас тац тва, са цыя -
куль тур ных умоў і пе ра ду моў для іх раз віц ця, 
на яў насць стра тэ гіч най дзяр жаў най на цы я-
наль най куль тур най па лі ты кі ў на шым гра мад-
стве, яе ак рэс ле ных пры яры тэ таў.

Шмат га до вае суп ра цоў ніц тва аў та ра з Бе ла-
рус кім дзяр жаў ным ін сты ту там пра блем куль-
ту ры даз во лі ла рас пра ца ваць пры яры тэ ты 
куль тур най па лі ты кі на су час ным эта пе раз віц ця 
куль ту ры і раз гля даць іх у якас ці кры тэ ры яў 
ацэн кі са цы я куль тур ных пра ектаў.

Пры яры тэ ты куль тур най па лі ты кі мо гуць 
выс ту паць у якас ці кры тэ ры яў ацэн кі са цы я-
куль тур ных пра ектаў:

а) ана ліз пры яры тэт ных нап рам каў, мэт, 
за дач;

б) ад рас ная на кі ра ва насць фі нан са ван ня 
(аб’ек ты, ін сты ту ты, кад ры, «ідэі», «пра екты», 
«ма дэ лі»), тып фі нан са ван ня;

в) пад трым ка гра мад скіх іні цы я тыў (фор мы, 
ві ды, спо са бы пад трым кі);

г) ап ра ба цыя гра мад скай дум кі (фор ма – 
эк спер ты за, дэк ла ра цыя, па ся джэн ні, кан фе-
рэн цыі, ана ліз прэ сы, са цы я ла гіч ны ма ні то рынг 
і г. д.);

д) за ка на даў чыя іні цы я ты вы (са цы яль ная і 
пра ва вая аба ро на ў сфе ры куль ту ры і мас тац-
тва, па дат ко вая сіс тэ ма для суб’ек таў і ак та-
раў і г. д.), іні цы я та ры за ка на даў чых іні цы я тыў 
(дзяр жаў ныя ор га ны, на цы я наль на-куль тур ныя 
су поль ніц твы, ас вет ніц кія цэн тры, фон ды куль-

ту ры, не за леж ныя фон ды, суб’ек ты, ак та ры 
і г. д.);

е) асаб лі вас ці па дат ко вай па лі ты кі ў сфе ры 
куль ту ры і мас тац тва;

ж) ана ліз рын ку куль ту ры і мас тац тва.
Для су час най са цы я куль тур най сі ту а цыі 

ха рак тэр на ўшчыль нен не са цы яль на га ча су 
ў куль тур ных пра цэ сах. Гэ та на ла жэн не роз-
ных куль тур ных плас тоў і па ра дыгм, спе цы фі ка 
тран сля цыі і рэт ран сля цыі куль ту ры і мас тац-
тва, асаб лі вас ці рыт му, маг чы масць но вых рыт-
маў, гэ та і асаб лі вас ці пе ра емнас ці, ды фу зіі ў 
куль ту ры, на яў насць сла бай су вя зі з тра ды цый-
най ду хоў най на цы я наль най куль ту рай, стра та 
цэ лас нас ці на цы я наль на га жыц ця, дэс трук цыя 
на цы я наль най свя до мас ці. Паў стае пра бле ма 
ўплы ву мас тац кай гра мад скай дзей нас ці, дзе я-
чаў на ву кі, куль ту ры і мас тац тва на куль тур ную 
па лі ты ку, раз віц цё куль ту ры, на змест і фор мы 
гра мад скай дум кі. З не паз беж нас цю ўз ні ка юць 
пы тан ні: «Ці ёсць у нас ду хоў ныя лі да ры?», «Ці 
ўплы вае гра мад ская дум ка на пры няц це ўпраў-
лен чых ра шэн няў у га лі не куль ту ры і мас тац-
тва?».

На куль тур ную па лі ты ку ўплы вае дзей насць 
твор чых са ю заў, на цы я наль ных куль тур ных гра-
мад стваў, не за леж ных фон даў, а гэ та пат ра буе 
ма ні то рын гу эфек тыў ных форм іх удзе лу ў рэ а-
лі за цыі куль тур най па лі ты кі. Не менш знач ным 
з’яў ля ец ца ана ліз ар га ні за цый на га ўзроў ню 
вы ка нан ня са цы яль ных, ад мі ніс тра тыў ных 
ра шэн няў і ўзроў ню кан тро лю за вы ка нан нем 
пра ектаў, уз роў ню рас пра цоў кі нар ма ты ваў раз-
віц ця пла ну е май ін фрас трук ту ры ў сфе ры куль-
ту ры і мас тац тва.

Аў тар вы лу чае блок пы тан няў, якія пат ра бу-
юць глы бо ка га ана лі зу для свай го вы ра шэн ня. 
Гэ та пра бле мы:

 y твор чай адзін кі, яе ад каз нас ці і ро лі ў су час-
ным куль тур ным пра цэсе;

 y ды фе рын цый на га па ды хо ду да ты пу фі нан-
са ван ня куль ту ры і мас тац тва;

 y удас ка на лен ня за ка на даў ча-пра ва вой ба зы 
ў сфе ры куль ту ры і мас тац тва;

 y куль тур най стра тэ гіі на су час ным эта пе.
Са цы яль ны эфект рэ а лі за цыі са цы я куль-

тур ных пра ектаў у мно гім за ле жыць ад асэн-
са ван ня гра мад ствам не за мя ні май ро лі асоб-
най ча ла ве чай адзін кі як фе но ме на куль ту ры з 
яго ўні каль ным жыц цё вым во пы там, па чуц цём 
аса біс тай ад каз нас ці за сваё жыц цё і фар мі ра-
ван не куль тур най пра сто ры, ства рэн не но вых 
куль тур ных форм ла ду жыц ця.

Ад сут насць асэн са ван ня важ нас ці куль тур-
най і мас тац кай дзей нас ці для раз віц ця на шай 
эка но мі кі і куль ту ры, апо ры на твор чую асо-
бу ёсць поў ны стра тэ гіч ны пра лік, які пат ра буе 
эфек тыў ных уп раў лен чых ра шэн няў, прад ума-
най на цы я наль най куль тур най па лі ты кі і дзяр-
жаў най пад трым кі.
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Куль ту ра з’яў ля ец ца важ ным фак та рам раз-
віц ця эка на міч най сфе ры (вы пус кае куль тур ную 
прад укцыю) і куль тур на га ту рыз му. Ар га ні за цыі 
ў трох га лоў ных ін дус тры ях куль ту ры – тэ ле-
ба чан ня, кі но і па пу ляр най му зы кі – вы пус ка-
юць прад укцыю для рас паў сю джван ня ў на цыя -
наль най і ін тэр на цы я наль най аў ды то ры ях. 
Ар га ні за цыі ў та кіх ін дус тры ях, як вы да вец кая 
дзей насць, ка бель нае тэ ле ба чан не, ча со пі сы 
і ра дыё, якія рас паў сю джва юць куль ту ру і мас-
тац тва на на цы я наль най ас но ве, дзей насць 
тэ ат ра, кі нас ту дыі, мас тац кіх му зе яў уп лы ва юць 
на куль тур ны ры нак, што пат ра буе рэф лек сіі і 
ана лі зу ста ну мас тац ка га фон ду, выт вор час ці і 
дзе ла вых зно сін па між куль тур ны мі ін сты ту та мі. 
Не менш знач ным з’яў ля ец ца ўплыў куль тур най 
па лі ты кі на тра ды цый нае куль тур нае ася род дзе 
(гра мад ская дум ка, ін тэ лек ту аль ны ўзро вень 
боль шас ці на сель ніц тва, іх куль тур ныя ма дэ лі 
і сты лі жыц ця). У ме жах куль тур най стра тэ гіі 
пры раз віц ці мар ке тын га ва га па ды хо ду трэ ба 
ўліч ваць фі нан са ван не куль ту ры і мас тац тва. 
Бю джэт нае фі нан са ван не цэн тра лі за ва нае і не 
ўліч вае мяс цо выя асаб лі вас ці роз ных рэ гі ё наў. 
Ры нач ная сіс тэ ма дэ цэн тра лі за ва ная і адап та-
ва ная да мяс цо вых умоў. Бю джэт як тып фі нан-
са ван ня кан тра люе куль тур ныя ін сты ту ты і СМІ, 
а ры нач ны кан троль ажыц цяў ля ец ца праз пос-
пех у спа жыў цоў куль тур най прад укцыі і пас-
луг і эка на міч ны да ход ад да дзе на га куль тур-
на га прад укту і пас лу гі. Уз ні кае пра бле ма пры-
ват на га фі нан са ван ня як час ткі куль тур най 
па лі ты кі. Спон сар ства, пат ра наж, фі лан тро-
пія ад люс троў ва юць з’яву пры ват на га фі нан са-
ван ня куль ту ры і мас тац тва. Су час ны куль тур ны 
пра цэс пат ра буе да та цый у куль ту ру і мас тац-
тва ў фор ме даб ра чын нас ці.

Ме цэ нац тва – гэ та аса біс тая да та цыя кан-
крэт на му мас та ку або ўста но ве (ге да ніс тыч ны 
па ды ход). Пат ра наж – від дзей нас ці пры ват-
ных ар га ні за цый у га лі не куль ту ры (куль тур на- 
ма ты ва ва ны па ды ход). Да рэн не – акт даб ра-
чын нас ці, фі лан тро піі (са цы я гу ма ніс тыч ны 
па ды ход). Фун да тар ства – дзе ла выя ад но сі ны 
па між пры ват най кар па ра цы яй ці ар га ні за цы яй 
і мас та ком, куль тур ным пра ектам (ка мер цый на-
мар ке тын га вы па ды ход). Не аб ход на пра ана лі-
за ваць во пыт уза е ма ад но сін дзяр жа вы і біз нес- 
струк тур, гра мад скіх аса цы я цый, фун да та раў у 
кра і нах Еў ра пей ска га са ю за і адап та ваць ме ха-
ніз мы форм пры ват на га фі нан са ван ня ў на шу 
куль тур ную пра сто ру. Ме на ві та праз фун да тар-
ства эка но мі ка выс ту пае га лоў ным звя ном куль-
тур най па лі ты кі, без яко га куль тур нае і мас тац-
кае ася род дзе выг ля дае знач на бяд нейшым. 
Не аб ход на фар мі ра ваць гра мад скую дум ку, 
каб пры му сіць біз нес- струк ту ры, прад пры ем-
ствы, ар га ні за цыі зра зу мець, што фун да тар-
ства з’яў ля ец ца час ткай іх біз не су і мар ке тын-
га вай па лі ты кі. Сён ня гэ та фор ма да дат ко ва га 

фі нан са ван ня куль ту ры і эка но мі кі з’яў ля ец ца 
важ най кры ні цай еў ра пей скай куль ту ры. На 
су час ны мо мант ва ўсіх кра і нах Еў ра пей ска га 
са ю за з’яві лі ся аса цы я цыі фун да та раў, якія ар га-
ні за ва ла Еў ра пей ская аса цы я цыя на цы я наль-
ных фун да тар скіх ар га ні за цый (ABSA – аса цы я-
цыя для дзе ла вой фун да цыі мас тац тва). Сва ёй 
эк спер тнай і пра фе сій най дзей нас цю на цы я  наль-
ныя аса цы я цыі ім кнуц ца са дзей ні чаць пры цяг-
нен ню прад пры ем стваў і ін шых ін сты ту таў у 
фун да тар скую дзей насць. Аса цы я цыі аказ ва юць 
па тэн цы яль ным фун да та рам кан суль та тыў ныя 
пас лу гі, ажыц цяў ля юць эк спер тную ацэн ку куль-
тур ных пра ектаў і твор чых вы ні каў.

Перад на шай кра і най паў ста ла пра бле ма 
ўка ра нен ня но вых ме та даў ме не джмен ту і мар-
ке тын гу ў дзей насць ар га ні за цый куль ту ры і 
мас тац тва. Но вая стра тэ гія ў га лі не раз віц ця 
куль ту ры і мас тац тва пат ра буе дас ле да ван-
няў у га лі не ме не джмен ту куль ту ры і мас тац-
тва, са цы я ла гіч ных дас ле да ван няў аў ды то рыі 
кі но, тэ ат ра, му зе яў, выс та вак, фі лар мо ніі, кан-
цэр тных ар га ні за цый, ана лі зу роз ных сег мен таў 
рын ку куль тур ных пас луг і ўдзе лу на сель ніц тва 
ў куль тур ным жыц ці кра і ны. Пры нцы по вым, на 
наш пог ляд, з’яў ля ец ца па ла жэн не, якое сцвяр-
джае, што лю бое ўпраў лен чае ра шэн не па він на 
грун та вац ца на пас та ян ных ма ні то рын гах дзей-
нас ці ўста ноў куль ту ры і мас тац тва, ана лі зу гра-
мад скай дум кі і за пы таў, ін та рэ саў на сель ніц тва 
ў сфе ры мас тац тва і куль ту ры.

Ды на мі ка куль тур най пра сто ры за ле жыць 
ад кры тыч на га асэн са ван ня сі ту а цыі і вы ба ру 
стра тэ гіі куль тур най па лі ты кі дзяр жа вы з апо рай 
на на цы я наль ныя пры яры тэ ты раз віц ця куль-
ту ры і мас тац тва з мэ тай ува хо ду ў сус вет ны 
куль тур ны пра цэс са сва і мі ад мет ны мі куль тур-
ны мі ры са мі.

У пэў най сту пе ні гэ та знай шло сваё за ма-
ца ван не ў За ко не «Аб куль ту ры ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь», дзе вы лу ча ны ас ноў ныя пры нцы пы 
ажыц цяў лен ня і за бес пя чэн ня куль тур най дзей-
нас ці, у тым лі ку і ў мас тац тве. Рас пра ца ва ны 
пра ект аб прад зю сар стве ў эс трад ным му зыч-
ным мас тац тве. Але пат ра бу ец ца рас пра цоў ка 
за ко на аб прад зю сар стве, які б уліч ваў спе цы-
фі ку дзей нас ці ва ўсіх ві дах мас тац тва. У Бе ла-
ру сі па шы ра юц ца маг чы мас ці па вы ка рыс тан ні 
спон сар скай да па мо гі ў сфе ры куль ту ры і мас-
тац тва. Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад пі-
саў Указ № 77 (27 лю та га 2011 г.), які даз ва ляе 
спон сар скія срод кі на кі роў ваць на раз віц цё мас-
тац тва, на пра вя дзен не кон кур саў, фес ты ва ляў, 
аг ля даў і ін шых ме рап ры ем стваў. Гэ ты да ку-
мент ства рае спры яль ныя ўмо вы для пры цяг-
нен ня да дат ко вых срод каў у га лі ну куль ту ры, 
што бу дзе са дзей ні чаць ак ты ві за цыі ўсёй сфе-
ры куль ту ры і мас тац тва, ства рэн ню но вых крэ-
а тыў ных пра ектаў. У гэ тым кан тэк сце ак ту а лі-
зу ец ца пра бле ма да лей шай рас пра цоў кі за ка-
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на даў ча-пра ва вой ба зы ў сфе ры мас тац ка га 
жыц ця; па коль кі ад сут ні ча юць за ко ны аб фун-
да тар скай дзей нас ці, ка лек цы я ні ра ван ні, іль-
гот ным па дат ка аб кла дан ні суб’ек таў твор час ці 
і но вых ар га ні за цый ных форм мас тац ка га жыц-
ця. Пат ра буе ўдас ка на лен ня за кон «Аб аў тар-
скіх і су меж ных пра вах» і г. д.

Та кім чы нам, куль тур ная стра тэ гія дзяр жа вы, 
пры няц це ўпраў лен чых ра шэн няў, на на шу дум-
ку, па він на ба зі ра вац ца на пас та ян ных ма ні то-
рын гах і са цы я ла гіч ных дас ле да ван нях дзей-
нас ці ін сты ту таў куль ту ры, а так са ма спа жыў цоў 
куль тур ных пас луг. Гэ та са цы яль ная ін фар ма-
цыя – ас но ва для пры няц ця кі раў ніц кіх ра шэн няў 
у сфе ры мас тац тва для ства рэн ня паў на цэн на га 
куль тур на га ася род дзя. Адзін з пер спек тыў ных 
кі рун каў – пра дастаў лен не бан каў скіх крэ ды таў 
для па пя рэд ня га фі нан са ван ня куль тур ных пра-
ектаў на кон кур снай ас но ве. Да дзе ныя пра екты 
мэ таз год на раз гля даць у ком плек се з пры яры-
тэ та мі куль тур най па лі ты кі – раз віц цём ту рыз му 
і да лу чэн нем мо ла дзі да ад ра джэн ня на шай гіс-
та рыч най спад чы ны, каш тоў нас цей і ідэ а лаў 
бе ла рус кай куль ту ры.
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Summary
The author analyzes the peculiarities of art develop-

ment in modern epoch. The priorities of cultural policy, 
the meaning of the private sponsorship of art and cul-
tural activities are shown.
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К.У. Ан та но віч,
ас пі рант ка фед ры тэ о рыі і гіс то рыі куль ту ры БДПУ

МАРАЛЬНЫЯКАШТОЎНАСЦІЎПОГЛЯДАХБЕЛАРУСКІХ
АСВЕТНІКАЎДРУГОЙПАЛОВЫХІХ–ПАЧАТКУХХст.

У гіс то рыі ду хоў най куль ту ры і фі ла соф-
скай дум кі Бе ла ру сі важ нае мес ца зай-

мае сфе ра ідэй, этыч ных каш тоў нас цей і пам к-
нен няў, да якой пе ры я дыч на звяр та лі ся і дас-
тат ко ва грун тоў на і роз на ба ко ва дас ле да ва лі 
ай чын ныя на ву коў цы. Ме на ві та да гэ тай сфе-
ры ад но сяц ца са мас вя до масць і па зі цыя ін ды-
ві да, маг чы мас ці і шля хі яго ду хоў на га са мас цвяр-
джэн ня, а так са ма фак та ры ма раль на га ста наў-
лен  ня асо бы праз да лу чэн не да ай чын най куль-
ту ры.

У вы ні ку ін тэ лек ту аль ных по шу каў прад стаў-
ні ка мі бе ла рус кай куль ту ры ХІХ – па чат ку ХХ ст. 
вы то каў і пры нцы паў спра вяд лі ва га, ма раль-
на га жыц ця, па бу да ва на га ў ад па вед нас ці з тра-
ды цый ны мі на род ны мі каш тоў нас ця мі, ад бы-
ло ся ста наў лен не і раз віц цё ма раль на-гу ма-
ніс тыч най свя до мас ці гра мад ства і за ра джэн не 
этыч най дум кі Бе ла ру сі. 

Па чы на ю чы з эпо хі Ад ра джэн ня, ча ла век 
як асо ба і твор ца пас ту по ва вы хо дзіць за рам кі 
ся рэд ня веч ных дог маў, а яго аса біс тая сва бо да 
су ад но сіц ца са сва бо дай і раз віц цём ін шых. 
Та кім чы нам, як пад крэс лі вае ай чын ны дас лед-
чык гіс то рыі этыч най дум кі Бе ла ру сі А. Май хро-

віч, «упер шы ню ад бы ва ец ца пры знан не су ве-
рэн нас ці, не за леж нас ці ча ла ве ка ад каш тоў-
нас цей агуль на га... Ін ды від ста но віц ца кроп кай 
ад лі ку ў фар мі ра ван ні струк тур агуль на га» [6, 
с. 142]. Най больш вы раз на гэ та пра яўля ла ся на 
эта пах на цы я наль на-куль тур на га ад ра джэн ня ў 
ХІХ – па чат ку ХХ ст.

І ме на ві та ў гэ ты час, як мяр куе бе ла рус кі 
дас лед чык У. Ко нан, «сва бо да ся лян ства – ас ноў-
най час ткі на ро да – лі чы ла ся ўмо вай гра мад ска га 
і ду хоў на га пра грэ су і па шы рэн ня ас ве ты». На яго 
дум ку, ме на ві та ся лян ства, вяс ко вая ін тэ лі ген цыя, 
вяс коў цы на о гул ста лі ся «эт ніч ным яд ром фар-
мі ра ван ня бе ла рус кай на цыі кан ца XIX – пер шай 
чвэр ці XX ст» [5, с. 331].

Кож на му пе ры я ду гэ тай эпо хі, ба га тай на 
раз нас тай ныя лё са выз на чаль ныя па дзеі для 
на ша га на ро да, улас ці ва свая ад мет ная сіс тэ ма 
ма раль ных каш тоў нас цей. І ка лі на мя жы XVIII–
XIX ст. у бе ла рус кай куль ту ры, і ў пры ват нас ці, 
ў мас тац кай лі та ра ту ры, най перш раз гля да лі ся 
пра бле мы ўнут ра на га све ту ча ла ве ка, то ў дру-
гой па ло ве XIX ст. этыч ныя пы тан ні су ад но сі-
лі ся ўжо з усім гра мад ствам, і асаб лі ва з «про-
стым лю дам». 
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