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ПАРТЬП ЯК СУБ’ЕКТЫ ПАЛГГЫЧНАГА ПРАЦЭСУ

У вага да паштычных партый выклжана ix актыуным удзелам у паштычным 
трацэсе. Пал1тыка выпрацо^ваецца i фарм1руецца праз органы заканадаучай, выканаучай i 
:удовай улады. Але, нягледзячы на адсутнасць аф1цыйных уладных паунамоцтвау у 
1рацэсе прыняцця рашэнняу, партьи часта выконваюць пераважную ролю у розных 
шптычных з ’явах.

Звычайна дзейнасць партый звязваюць з перамогай на выбарах у мэтах кантролю за 
размеркаваннем улады. Т аи м  чынам, naprai выступаюць выразшкаьн штарэса^ пэуных 
грамадсмх груп, далучаюць ix да акты^нага грамадскага жыцця, згурто^ваюць ix вакол 
юноуных мэт. У вышку эфекты^насць дзейнасш партый залежыць ад ix здольнасш 
закладна i усвядомлена вызначыць групавыя 1нтарэсы, распрацаваць праграму, якая б 
найбольш поуна адпавядала гэтым imapscaM, давесш яе змест да як мага больш шыроюх 
кола? грамадства i прыкласш пэуныя тэарэтычныя i аргашзацыйныя намаганш для 
мабшзацьй на дасягненне вызначаных пал1тычных мэт.

Эвалюцыя паштычнай Ыстэмы беларускага грамадства ва умовах змянення адносш 
паьпж былым! суб’ектам1 Саюза ССР, афармлення Р эсп у б л т  Беларусь як суверэннай 
ияржавы паставша шэраг пытанняу як унутры крашы, так i у адносшах з шшым1 
лзяржавамг Узшкненне новых грамадсюх праблем непазбежна выклжае з’яуленне новых 
памтычных аб’яднанняу, ямя вызначаюць cea iM i мэтам1 дасягненне п азттуны х 
змянення}'.

Сёння мы наз1раем працэс шстыгуашзацьп беларусюх пагптычных партый. Шэраг 
партийных груповак вылучьипся з масавых грамадсюх рухау i самадзейных аргашзацый 
штаигенцьп, у першую чаргу з сучаснага нацыянальна-культурнага руху. У меныыай 
сгупеш гэта датычыцца экалапчных, сацыял1стычных i сялянсюх партый.

Пал1тычны раскол грамадства звычайна заснаваны на сацыяльным размежаванш. 
Партьи, як аб’яднанш, яюя абараняюць сацыяльна акрэсленыя групавыя {нтарэсы, маюць 
пндэниыю да аргашзацьи у адпаведнасщ з юнуючым1 унутры грамадства межамг 
Сучасную сацыяльна-класавую структуру можна вызначыць як пераходную. Адны 
сацыяльныя групы зшкаюиь з грамадскага жыцця, друпя толью зараджаюцца. Вышкам 
тага  з’яуляецца адносна заблытаная праграматыка партийных груповак. Тут дам1нуюць 
усеагульныя кашто^насц! ?  выглядзе дэмакратьп, прававой дзяржаунасш, сацыяльнай 
гаранта ванасщ, усеагульнага дабрабыту. Друпм вышкам пераходнага характару 
сацыяльна-класавай структуры з ’яуляецца фарм^раванне "вузкаспецьишзаваных" 
партийных груповак /Спартыуная партыя, Гумаштарная партыя, Беларусю навукова- 
вытворчы кангрэс i imn./.

Вузкасць сацыяльнай базы партый заключаецца у тым, што у рэспублщы толыа 
яшчэ уводзяцца фармальныя атрыбуты дэмакратьп, рэгулярныя выбары, але захоуваюцца 
аутарытарныя прьпш ьты  прыняцця п алтган ы х  рашэнняу. Так дазваляецца стварэнне 
любых грамадзянсюх аб’яднанняу, але заканадауча ix  дзейнасць абмяжоуваецца, аб чым 
сведчыць шэраг Закона}' рэспублш ; крытычнае стауленне значнай ч аста  насельнщтва да 
шнуючых пал1тычных аб’яднанняу i  пал1тычных шэалопй. Разам з тым, трэба адзначыць, 
што эфекты^насць дзейнасш партьи залежыць не проста ад яе колькаснага складу, але i ад 
мабшзацыйнага патэнцыялу, шакш кажучы, ад якасш. Тут набываюць важкасць веды, 
пол, узрост, сувязь з дзейнасцю n a p r a i ,  актыунасць n a n i r a 4 H a r a  ядра i радавых 
удзельтка^.
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П осле» партийных груповак запежаць у мнопм i ад асабовых якасией ix 
юра^шкоу /воля, характер, здольнасщ, -темперамент i шш./. Не выпадкова наз1раеиш 
высокая ступень персанал1зацьи беларусюх партый /З.Пазняк, С.Багданкев1ч, Я.Лугш i 
г.дУ.

Асноуным лептымным шляхам доступа партый да £дзелу J  ажыцця^ленш улады 
з’яуляюцца выбары па партийных cnicax, у вышку яюх пал1тычныя партьи канкурыруюць 
памик сабой, адбываецца апрабацыя праграм, прапаноуваецца будучы пал1тычны курс 
развщця кра1ны. Толыа f  вышку падрыхто$та i правядзення шматпартыйных выбарау 
партьи становяцца рэальным1 суб’ектам1 палпычнага працэсу. Абмежаванне магчымасцей 
партый на выбарах /тыл электаральнай сгстэмы, працэдура выбарау/ садзейшчае таму, што 
па магчымасщ i спосабах уплыву на працэс прыняцця пал1тычных рашэнняу большасш 
партый набывае выгляд "груп шску", пратапартый, яюя характарызуюцца слабасцю; 
агашзацыйным плане, аморфнасцю праграм, 1мкненнем прыцягнуць да сябс увал 
знешшм! пал^тычным! эфектамь

Невыразнасиь паз1цый шэрагу новых паштычных утварэння^, абмежаванасш 
сацыяльнай базы заставляв ix icui на капрамгсы дзеля кансалщацьи с in у памтычнай 
барацьбе /”Рэферэндум”, “Новая Беларусь”, Кансультатыуная нарада дэмакратычных i 
патрыятычных cin, Блок дэмакратычных cin, Каашцыя партый i грамадсюх аргашзацы! 
сацыяшстычнай арыентацьп, “Грамадзянскае дзеянне”, “Сацыял-дэмакратычны Саюз" 
Вшавочна, што тэндэнцыя кансалщацьп палтачны х партый, яюя маюць сходныя мэтьи 
задачы, будзе разв1вацца. Гэты працэс паспрыяе узмацненню ^плыву партый на змвд 
паштычных рашэння^. 3 другога боку, стварэнне стабшьных партийных блокау прывядя 
да утварэння новых паштычных cin у выглядзе больш мойных паштычных парпгый, я к и  
будуиь уцягваиь у свае структуры i дзейнасць больш дробныя паштычныя аб'яднанш.

Паштычныя перспектывы партый будуиь залежыць i ад здольнасш прапанаваш 
прывабныя i выразныя патрабаванш, мэты у адпаведнасш з паштычным1 абставшам1, i ai 
наяунасш матэрыяльна-фшансавых сродкау, i ад маиггабау эканам1чнага крьЫсу, i аа 
узаемаадносш памик лшарам1 партый i юраушцтвам рэспублш.

У сучасных умовах перад органам! дзяржаунай улады паустае праблеш 
выкарыстання творчай акты^насщ паштычных партый, аргашзацьн паштычнага дыялоп 
як формы найбольш эфектыуных сродкау разшцця грамадства.
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