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А -гуальнасць дадзенай тэмы абумоўлена 
тым, што палітычны працэс як цэласную 

: . снавання чалавека ў свеце палітыкі
- е * : ‘з эсэнсаваць без сферы палітычных паво- 
23 - Чалавечы фактар палітычнага працэсу 
■с<-э характарызаваць як адзін з найбольш 
п-.тэсаных дпя навуковага аналізу і аднача- 
: з-ачных для развіцця палітычнай сістэмы.

~і.~ т ы ч н ы я  п а во д з ін ы  -  працэс узаема- 
_ ”  = -~я палітычных суб'ектаў з палітыкай, гэта 
э-г-а.ць сукупнасць дзеянняў, учынкаў, акцый 
г -т е -т а  палітыкі (чалавек, група, арганізацыя 
асі: часа) у стаўленні да палітычных інстыту- 
— • рамках палітычнага працэсу. Палітычныя 
'овсдзіны -  вышэйшая стадыя чалавечых паво- 
23 - што ажыццяўляецца ў вышэйшай сферы 
э с з -  зацыі чалавечай дзейнасці -  палітыцы» 
Г с. 93].

\ ‘эта артыкула заключаецца ў сістэмным 
сэс-едаванні палітычных паводзін чалавека ў 
•іэсавым грамадстве, абгрунтаванні іх сутнасці, 
згэбгівасцей і тэндэнцый развіцця.

Тэю падыход вызначае і яго навуковую 
-,== з~у, паколькі да гэтага часу ў асноўным 
_.і с-едаваліся толькі асобныя аспекты дадзе- 
-е  • -раблемы. На сённяшні момант у бепарус- 
зЧ -аліталагічнай думцы адсутнічаюць працы, 

чср 5 адлюстроўвалі суцэльную карціну палі- 
~э --ы х паводзін чалавека і асаблівасцей яго 
-с  * глага-палітычнага існавання ў масавым гра- 
■іаостве.

'эрмін «палітычныя паводзіны» можна 
аь. * эрыстоўваць для вызначэння такога пады- 
шсгу ў паліталогіі, пры якім асноўным элемен- 

аналізу выступае індывідуальная дзеючая 
зсзба, праз якую выяўляюцца псіхалагічныя 
эсэопівасці таго або іншага грамадства.

Талітычныя паводзіны служаць таксама і 
згеасаблівай формулай, што вызначае тую 
-5.- ну даследавання паліталогіі, якая вывучае 
:  ачадскую думку, электаральныя паводзіны, 
•з.-тычную сацыялізацыю, палітычную куль- 
~.ту. узаемадзеянне эліты і масы падчас кіра- 
ьа-чя ў розных грамадствах на розных этапах 
«гт развіцця.

Тыя ці іншыя аспекты палітычных паво- 
23 -  чалавека ў масавым грамадстве даследа- 
ьал ў сваіх працах такія навукоўцы, як Э. Фром, 

Хайдэгер, К. Лорэнц, В. Райх і інш.

На наш погляд, дрэва палітычных паводзі- 
наў зыходзіць сваімі каранямі ў экзістэнцыяль- 
ную глебу і менавіта адтуль чэрпае ваду для 
свайго існавання і развіцця. Палітычныя паво- 
дзіны чалавека базіруюцца на яго палітычным 
існаванні, і, такім чынам, палітычная псіхалогія 
грунтуецца на палітычнай анталогіі.

Палітычнае Існаванне -  гэта той падму- 
рак, тыя глыбінныя струкгуры, на якіх фарміру- 
ецца стаўленне да свету палітычнага. Палітыч- 
ная культура, палітычная сацыялізацыя, сам 
псіхолага-палітычны партрэт асобы з’яўляюцца 
толькі вынікамі светаадчування чалавека, яго 
светабачання і светаразумення, яго экзістэнцыі 
ў вызначаны гістарычны момант часу.

Палітычныя паводзіны даволі складана 
даследаваць, паколькі з пункта гледжання форм 
праявы яны вельмі разнастайныя:

• рэакцыя, калі дзеянні людзей у палітыцы 
служаць адказамі на знешняе ўздзеянне, 
крыніцай актыўнасці ў гэтым выпадку з’яў- 
ляюцца іншыя людзі або інстытуты;

• перыядычны ўдзел, звязаны з дэлегаван- 
нем паўнамоцтваў ва ўсякага кшталту выба- 
рах, палітычных кампаніях;

• дзейнасць у палітычных арганізацыях, пар- 
тыях;

• выкананне палітычных функцый у рамках 
дзяржаўных органаў;

• наведванне палітычных збораў, засваенне 
і перадача палітычнай інфармацыі, удзел у 
палітычных дыскусіях;

• прамое дзеянне -  непасрэдны ўплыў на 
функцыянаванне і змену палітычных інсты- 
тутаў праз такія формы палітычнай дзей- 
насці, як мітынгі, дэманстрацыі;

• уздзеянне на ход палітычных працэсаў праз 
звароты і лісты, сустрэчы з палітычнымі 
лідарамі, прадстаўнікамі дзяржаўных і палі- 
тычных арганізацый і рухаў.
Асаблівасцю палітычнага існавання чала-

века ў масавым грамадстве з’яўляюцца такія 
працэсы ў масавай свядомасці, як нарастанне 
пачуццяў пакінутасці і адчаю, імкненне да сацы- 
яльнай справядлівасці шляхам усталявання 
пагалоўнай роўнасці, спажывецкае стаўленне 
да жыцця.

Псіхалагічныя складовыя палітычнага пра- 
цэсу шмат у чым дэтэрмінуюцца духоўнай сіту- 
ацыяй часу (Ееіідеізі;), выразам якой у сферы
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палітычных паводзін чалавека з’яўляецца маса- 
вая свядомасць.

Масавая свядомасць -  адна з форм грамад- 
скай свядомасці, найбольш рэальная форма яе 
практычнага існавання і ўвасаблення. Гэта спе- 
цыфічны выгляд грамадскай свядомасці, улас- 
цівы значным неструктураваным мноствам 
людзей («масам»), Масавая свядомасць выз- 
начаецца як супадзенне ў нейкі момант асноў- 
ных кампанентаў свядомасці вялікай колькасці 
вельмі разнастайных «кпасічных» груп грамад- 
ства.

Адначасова з масавай свядомасцю ўзні- 
каюць і спецыфічна масавыя спосабы сацы- 
яльнай дзейнасці. 3 развіццём сродкаў маса- 
вай інфармацыі, з’яўленнем практычна ў кож- 
ным доме не толькі газет, радыё, а потым і тэле- 
бачання з інтэрнэтам фарміруецца не проста 
масавы чытач, слухач, глядач, а ўніверсальная 
публіка, якая спажывае аднолькавую інфарма- 
цыю, глядзіць аднолькавыя фільмы і г. д.

Тэрмін «амасаўленне» адпюстроўвае мена- 
віта гэтыя працэсы нівеліроўкі жыццёвых форм, 
поглядаў, паводзін людзей, надзвычай характэр- 
ных для масавай свядомасці людзей у XX ст.

Тэхнічны прагрэс, аўтаматызацыя працэсу 
кіравання, стварэнне сістэмы масавых каму- 
нікацый сфарміравалі на індустрыяльнай ста- 
дыі развіцця ілюзію, што ўсе працэсы эканомікі, 
а ўслед за ёй і грамадска-палітычнага жыцця 
можна падпарадкаваць адзінаму цэнтраліза- 
ванаму кіраўніцтву, адной калектыўнай мэце, 
не пакідаючы месца для індывідуальнай волі і 
аўтаноміі. Дзяржава разглядалася прыхільні- 
кам такога пункта гледжання як адзіны меха- 
нізм, дзе грамадзяне -  усяго толькі шрубкі, пры- 
вадныя рамяні гэтай машыны. У  выніку масавай 
стандартызаванай вытворчасці, масавага стан- 
дартызаванага спажывання людзі самі стано- 
вяцца стандартызаванымі, у тым ліку і ў сферы 
палітычных паводзін.

У  масавай свядомасці нараджаецца вобраз 
ворага народа, які персаніфікуецца ў асобе яко- 
га-небудзь грамадскага інстытута, сацыяльнай 
групы або нацыі. Узнікае культ «правадыра», 
з якім звязваюцца апошнія надзеі на пераадо- 
ленне крызісу існавання. Як спецыфічная рыса 
масавай свядомасці развіваецца і мацнее гра- 
мадская думка.

Грамадская думка -  стан масавай свядо- 
масці, які складае ўтоенае або відавочнае стаў- 
ленне той ці іншай агульнасці, або сукупнасці 
супольнасцей, да падзей і з’яў, што адбыва- 
юцца. Грамадская думка дзейнічае практычна 
ва ўсіх сферах жыцця грамадства. Гэты аспект 
даследавання палітычных паводзін чалавека 
ў сучаснасці не страціў, а, наадварот, набыў 
сваю актуальнасць. У  прыватнасці, гэта можна 
пацвердзіць словамі вядомага грамадазнаўцы

Конрада Лорэі-_= =шчэ не было так
дзейсна масавае ў - ._ о — е ніколі яшчэ мані- 
пулятары не в а г с д а — о й  развітой, пабуда- 
ванай на навуков»х э<: -еоь. ментах рэкламнай 
тэхнікай, ніколі я _ - э  -е  с=.-то ў іх гэтак усюдыіс- 
ных «сродкаў масава/ -хаомацыі», як у нашы 
дні... Мы, нібы ВОГ2 -З.Я лодзі заходняй куль- 
туры, ужо не ўсвядамляем у якой ступені намі 
маніпулююць» [2. с. 53'

Грамадства, якое прадуцыруе масу, чала- 
вечым матэрыялам якога з яўляецца «чалавек- 
маса», мы і будзем вызначаць тэрмінам «маса- 
вае грамадства». Маса -  гэта сутнасць палі- 
тычнага існавання чалавека ў дадзеным тыпе 
грамадства, натоўп і публіка -  формы праявы 
палітычнага існавання.

Чалавек-маса ў абсягу палітычных паво- 
дзін -  гэта вынік адчужэння чалавека ад улас- 
нага быцця, гэта тып-рэакцыя на перавагу нігі- 
лізму ў сучасным свеце на бессэнсоўнасць 
чалавечага існавання.

«Амасаўленне» ў дадзеным выпадку можна 
асэнсаваць як ўключэнне ўсё большай коль- 
касці людзей у аднатыпныя вытворчыя, спа- 
жывецкія, інфармацыйныя, палітычныя і куль- 
турныя працэсы, што непазбежна параджаюць 
аднатыпныя ўклады і стылі жыцця, нормы і каш- 
тоўнасці, якія прымаюцца людзьмі.

На наш погляд, можна суаднесці безасабо- 
васць палітычных паводзін чалавека ў масавым 
грамадстве з бязлікасцю яго «спосабу быць». 
Марцін Хайдэгер вызначае такое існаванне як 
аднатыпнае, несапраўднае. Такі тып чалавека 
Хайдэгер пазначае як «Оаз Мап» (людзі).

«Людзі» -  гэта тыя, хто ў паўсядзённым 
быцці з іншымі часцей за ўсё «прысутнічаюць». 
Іх, хто не той і не гэты, не сам чалавек і не нека- 
торыя, і не сума ўсіх. «Хто» тут невядомага 
роду, людзі -  [3, с. 126]. «Людзі», фактычна, гэта 
безасабовы спосаб быцця, гэта тыя, хто дзейні- 
чаюць у нас, праз нас і замест нас. Унікальнай 
асаблівасцю палітычных паводзін чалавека ў 
масавым грамадстве з'яўляецца тое, што палі- 
тычныя паводзіны спачатку становяцца ўсёаб- 
дымнымі, таму што сфера палітыкі паглынае 
ўсё чалавечае быццё (гэта ў прыватнасці рэа- 
лізуецца ў форме масавага палітычнага руху), а 
затым надыходзіць усеагугьная дэпалітызацыя 
чалавека.

Такая сітуацыя вь -  кае з асаблівасцей 
быцця «людзей» та-;іх як «сярэдзіна», «выраў- 
ніванне», якія за-ьм <а-стытугоцца ў «публіч- 
насць».

«Людзі заўоёдь ча -адхзаце але так, што, 
яны ж заўседь. вьспзнул ~ам. дзе прысут- 
насць прабваешьа да зэшэння. Паколькі, аднак, 
людзі падаю-ь месчаванне і рашэнне,
янь = : - =; :=аае--зй  прысутнасці

=-=, : .-■=-*асцю могуць за
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ісе =_:<азваць, таму што ніхто не той, хто паві- 
-е~ завошта пастаяць. Людзі заўсёды «былі» 
тае.— ы так паступіць, і, тым не менш, можна 
□нзза_а. што «ні адзін» не быў» [3, с. 126].

~зоя ўласцівасці масавай свядомасці, як 
«ь-егтэівізм, канфармізм, агрэсіўная ксенафо- 
: 5 -з-.-аненнеперадхарызматычнымлідэрам, 
♦сс-з-белае ўспрыманне свету, а галоўнае -  
**.— ьзацыя, якая ахоплівае ўсе бакі сацыяль- 
♦агз :-авання асобы, -  уяўляюцца асноўнымі 
г г - ~~алітарнага рэжыму, які ўвёў гэтыя якасці 
і  — ̂ залыя рамкі дзяржаўных інстытутаў.

Уасавы палітычны рух прыводзіць да ўлады 
ісзс-г.ю новага тыпу», якую ўзначальвае 

ізс^зматычны лідар, які, атрымаўшы ўладу ад 
•е с э  мкнецца гэтую ўладу ўтрымаць, абапіра- 
о -ь  := - з  масу, а для гэтага свядома кансервуе 
•ас аг.ю  ментальнасць, не даючы масе распа- 
са— з на класічныя сацыяльныя групы (не дапу- 

дэмасавізацыі). Фізічны і інтэлектуальны 
~с>м: тартакратыя, ідэакратыя, дыктатура і
ь с г--а с ц ь  законнасці -  усе гэтыя прыкметы тата- 
ігзсч»зму ёсць толькі следствы або праявы 
а с н с . -ай  -  масавай -  характарыстыкі рэжыму.

- з  -  з лідараў неаднаразова заяўляў, што 
х ь н э -а і  яго перамогі крыюцца менавіта ў палі- 
-%#нм=»х паводзінах яго сучаснікаў: «Кажуць аб
...... . -сласе, аб маім дарунку гіпнацезёра, аб
штх =-зсцях аратара. Глупства! Сакрэт куды 
ж ас_ей  у галовах немцаў панаваў бардак, а я 
=-::з для іх усе праблемы» [4, с. 27]. Мена- 
ші’т  мзсавыя палітычныя паводзіны даюць 
зс з :  -ам у НСДАП у 1928 г. мела 12 месц у 
-аегаменце з 600, пасля выбараў у верасні 

: ■ =ма стала другой буйнейшай фракцыяй, 
і пэс-я зыбараў 1932 г -  першай па ліку манда- 
"  * сэйхстазе. [5, с. 24]

«ажучы аб сутнасці і асаблівасцях палітыч- 
х паводзін чалавека ў масавым грамадстве, 

неэсдэдна адзначыць, што палітычныя паво- 
дэ.-=. як працэс самавыяўлення чалавека з’яў- 
■ -з -^ а  працэсам дынамічным. Аграрна-тра- 
_ = _ь.йнае, феадальнае грамадства не ведала 
- = - —3,'чных паводзін, як разумеюць сёння гра- 
■едзл-аўцы гэты тэрмін.

‘ самадства, якое існавала да эпохі мадэрну,
• = - ; статычным, бо яно грунтавалася на выз- 
-,3 -э-ай  іерархіі тыпаў, дзе паводзіны чалавека, 
асэсгіва ў сферы палітыкі, цвёрда рэгламента- 
5з_- ся звычаямі і традыцыямі, у той жа час як 
тзчадства мадэрну і постмадэрну з’яўляецца 
-зы адствам дынамічным, у якім адбываецца 
. : -з-гтная ратацыя эліт, партый, ідэалогій.

Іалітычныя паводзіны чалавека трывала 
:з=:аны з наяўнасцю масавай дэмакратыі, 
•сзз'ульным выбарчым правам, якое з’яўля- 
з-— з выразам тэорыі роўнасці, забяспечваючы 
-аданне, што любы чалавек у роўнай ступені 
*а е  права ўздзейнічаць на ўладу, а з іншага

боку, прыводзіць да з’яўлення масавых аргані- 
зацый, удзелу максімальнай колькасці людзей 
у палітычнай дзейнасці грамадства. Вынікам 
падобнага ў галіне палітычных паводзін з’яў- 
ляецца масавая матывацыя палітычнай дзей- 
насці. Але ў той жа час неабходна сказаць, што 
падобная высокая матывацыя з’яўляецца след- 
ствам экзістэнцыяльнага жаху чалавека перад 
уласным быццём, яго жаданне здабыць апору.

Эрых Фром у дадзеным выпадку падкрэс- 
лівае: «Сучасны чалавек, вызвалены ад кай- 
даноў даіндывідуалістычнага грамадства, якое 
адначасова і абмяжоўвала яго, і забяспечвала 
бяспеку і супакой, не набыў унутранай волі рэа- 
лізацыі асобаснага патэнцыялу, гэта значыць 
рэалізацыі сваіх інтэлектуальных, эмацыяналь- 
ных і пачуццёвых здольнасцей» [5, с. 5].

Можна вылучыць наступныя падставы для 
сістэматызацыі палітычных паводзін:

• Па суб’ектах паводзін: індывід, сацыяльная 
група, клас, нацыя, палітычны рух, маса, 
натоўп і г. д.

• Па схільнасцях і псіхічных станах: паводзіны 
імпульсіўныя, інстынктыўныя, эмацыяналь- 
ныя, пачуццёвыя.

• Па сітуацыйным кантэксце паводзін: сітуа- 
цыі стабільныя, крызісныя, рэвалюцыйныя, 
ваенныя.

• Па арганізацыйных формах і нормах паво- 
дзін: арганізаваныя, інстытуцыялізаваныя, 
нефармальныя.

• Па характары паводзін: выпадковыя, неча- 
каныя, непазбежныя, стыхійныя.

• Па працягласці паводзін: адзінкавы акт, з’ява 
або як працэс у развіцці.

• Па вастрыні праявы паводзін: пратэст, гнеў, 
нянавісць, бунт.

• Па ступені мэтазгоднасці і паспяховасці: 
функцыянальнае, дысфункцыянальнае, ма- 
лаэфектыўнае, канструктыўнае.
Але ў той жа час тут неабхрдна адзначыць, 

што шматлікія людзі ідуць у сферу палітыкі для 
свайго асабістага ўзбагачэння, не маючы нічога 
агульнага з інтарэсамі грамадства і дзяржавы. 
У  пачатку 1992 г. у Італіі адбыўся скандал у 
сувязі з тым, што сацыялістычная партыя (на 
той момант «кіруючая») атрымлівала «адкаты» 
ад прадпрымальнікаў. Лідар партыі Краксі зая- 
віў, што так паступалі ўсе партыі. Пад спед- 
ствам апынулася больш за 400 чалавек, уклю- 
чаючы кіраўнікоў сацыялістычнай і сацыял-дэ- 
макратычнай партый, 9 міністраў, 46 дэпута- 
таў, 12 сенатараў, 192 мясцовыя функцыянеры 
і дзяржаўныя службоўцы [6, с. 219].

3 масавай свядомасцю чалавека звязаны 
як удзел у палітыцы, так і няўдзел у ёй і, у пры- 
ватнасці, такая з’ява, як абсентэізм. ён уяўляе 
сабой ухіленне грамадзян ад удзелу ў галаса- 
ванні на выбарах парламента, прэзідэнта, мяс-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



14 Весці ВДПУ. Серыя 2. 2010. № 3

цовых органаў улады, а таксама іх свядомы 
няўдзел у дзейнасці палітычных арганізацый 
(напрыклад, прафсаюзаў), калі яны фармальна 
з’яўляюцца іх членамі.

Абсентэізм можа быць абумоўлены рознымі 
прычынамі: апалітычнасцю грамадзян, іх абыя- 
кавасцю да палітыкі, дамінаваннем сферы аса- 
бістага жыцця; расчараваннем людзей у палі- 
тыцы, страце даверу да яе, да прэтэндэнтаў на 
ўладу, да палітычных інстытутаў; нізкім узроў- 
нем палітычнай кампетэнтнасці выбаршчыкаў, 
няўпэўненасцю ў правільнасці свайго выбару; 
сумненнямі ў магчымасцях сур’ёзна ўплываць 
на палітыку; нізкай значнасцю вынікаў выбараў 
дпя грамадзян і г. д.

Абсентэізм узнікае на аснове негатыўнага 
або раўнадушнага стаўлення да ўлады. Частка 
грамадзян матывуе свой няўдзел у палітыцы 
тым фактам, што органы ўлады будуць функцы- 
янаваць і без іх дапамогі. Такія людзі звычайна 
ўключаюцца ў палітычнае жыццё ў выпадку кры- 
зісу ўлады і абвастрэння палітычных канфліктаў.

Апяксандр Зіноўеў, паказваючы асаблівасці 
палітычных паводзін чалавека сёння, піша: 
«Вялікая колькасць грамадзян, якія маюць 
права голаса, ігнаруюць выбары, матывуючы 
гэта тым, што ад іх удзелу або няўдзелу нішто 
не зменіцца, што вынікі выбараў не змяняюць 
нічога ў іх становішчы, што большасць канды- 
датаў ім невядома асабіста, што кандыдатаў 
дзесьці выбіраюць у вузкім коле і потым навяз- 
ваюць выбаршчыкам» [7, с. 266].

Колькасць выбаршчыкаў, якія адмаўляюцца 
ад удзелу ў галасаванні, павялічваецца, калі: 
1) сам выбар прыходзіцца рабіць або з вельмі 
абмежаванага або з вельмі вялікага ліку канды- 
датаў; 2) на фоне эканамічнай разрухі, дэграда- 
цыі ўмоў існавання палітычны плюралізм дзей- 
нічае проста раздражняльна і абарочваецца 
адмовай ад удзелу ў выбарах, якія, на погляд 
грамадзяніна, з’яўляюцца пустым марнаван- 
нем часу і рэсурсаў; 3) занадта частыя выбары; 
4) непрыязнасць да асобы кандыдата або таго 
руху, які ён прадстаўляе; 5) «супярэчлівыя спа- 
кусы», калі момант выканання грамадзянамі 
свайго абавязку супадае з перыядам адпачынку 
або ад’ездам.

У  цэлым неабходна сказаць, што адбыва- 
ецца разбурэнне, дэзінтэграцыя ўнікальнасці 
чалавечага Быцця. Нівеліруецца цікавасць 
чалавека да сваёй самасці. I менавіта гэта, на 
наш погляд, з’яўляецца сутнасцю палітычных 
паводзін у грамадстве масавага тыпу. Чала- 
век становіцца самотным, бо губляе сваю ўлас- 
ную ўнікальную адзіноту. Экзістэнцыя чалавека 
змяняецца інзістэнцыяй, чалавек забывае сваю 
ўласную самасць.

Масавае грамадства паўсюль з непазбеж- 
насцю плодзіць канфармізм у галіне палітычных

паводзін. Для выканання сваіх функцый такое 
грамадства і ў мінулым, і ў сучаснасці патрабуе 
«стандартызаваных» людзей, арыентаваных на 
выкананне загаданых ім роляў.

Нігілізм масавага грамадства быў часткай 
глыбейшай змены -  агульнай амаралізацыі 
мас. Часткай гэтага працэсу была, напрыклад, 
сексуальная рэвалюцыя і знікненне мноства 
маральных забарон. СМ! парадзілі цэлае сас- 
лоўе «прагрэсіўных» інтэлектуалаў, якія ства- 
рылі рынак амаральнасці. Яны апраўдвалі яго 
воляй інфармацыі і імкненнем разбурыць кай- 
даны прыгнёту маральнасцю. Замена ўсеагуль- 
най маралі кантролем прынятых у парламенце 
законаў -  крэда ўлады заходняга тыпу. Маса- 
вае грамадства ўстараняе з палітыкі паняцце 
граху і замяняе яго выключна паняццем права 
і эфектыўнасці. Прынцып пазамаральнасці пры 
гэтым перастае быць манаполіяй дзяржавы, ён 
асвойваецца і недзяржаўнымі арганізацыямі, і 
шырокімі масамі. Цяга да амаральнага гвалту 
не змяншаецца па меры дэмакратызацыі гра- 
мадства.

Маса, якая нясе ў сабе небяспеку абсалют- 
нага заняволення і выкарыстання чалавека, дае 
яму таксама шанс стаць адказнай асобай, калі 
ён апынецца ў стане вырашыць задачы ўнут- 
ранага вызвалення, перад усімі разнастайнымі 
жахлівымі безасабовымі сіламі.

Трэба разумець, што маса і яе паводзіны 
ёсць і вынік сучаснага развіцця і яе ахвяра, што 
яна можа выступаць і кансерватыўна, і прагрэ- 
сіўна, і апатычна, і вельмі бурна, і наўрад пра- 
вільна было б весці размову аб асуджэнні або 
ўсхваленні яе палітычных паводзін. Важна, што 
сучасная сацыяльна-філасофская думка фіксуе 
сам факт «масавізацыі», паўсюднасць гэтага 
феномена, новую ролю мас, спрабуючы рабіць 
з гэтага факга тыя або іншыя высновы. Пры 
гэтым трэба мець на ўвазе, што натоўп тлума- 
чыцца часта як вузкае ўтварэнне, тады як маса, 
наадварот, як вельмі шырокае.

Сучаснаму масаваму грамадству, якое скпа- 
даецца з абывацеляў, можа супрацьстаяць 
толькі грамадзянскае грамадства, што скла- 
даецца з сапраўдных грамадзян, адказных 
за сябе, свой лёс і за дзяржаву ў цэлым, якія 
маюць высокія духоўныя ідэалы і каштоўнасці.
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