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достижения стабильности в стране. Одни ученые и практики выступают целиком против 
применения смертной казни и за ее немедленную отмену, объясняя это аморальностью и 
нецелесообразностью подобного наказания. Другие поддерживают применение смертной казни, 
рассматривая ее не только как правовое ограничение, но и как физическое уничтожение 
преступника, которое гарантирует обществу полную безопасность от подобного деяния этого лица. 
Все эти мнения достаточно грамотно обоснованы, и выбор наиболее правильного подхода к 
проблеме смертной казни представляется тяжелым. 
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УА «Палескі дзяржаўны універсітэт» 
Жанчына – гэта цэлы свет. Зямля, маці, любоў, радасць, вернасць, мудрасць, духоўнасць, 

надзея, адданасць, душа, ласка, пяшчота, святлынь – вось тыя крышталікі чысціні і маральнасці, якія 
ўвасабляе сабою яе Вялікасць Жанчына. Многае можна сказаць аб ёй, аднак цяжка бывае зразумець, 
што ў яе на душы. Але варта паспрабаваць разабрацца ў гэтым (на прыкладзе жыцця самой паэткі). 

Шчасце жанчыны... У чым яно заключаецца? Цікавае і складанае гэта пытанне. Адказ на яго 
шукала і Яўгенія Янішчыц. 

Самай яркай, непаўторнай старонкай, не параўнальнай ні з чым, з’яўляецца любоўная лірыка 
Яўгеніі Янішчыц. 

                    …Ты пакліч мяне. Пазаві. 
                        Сто дарог за маімі плячыма. 
                        Пачынаецца ўсё з любві, 
                        А інакш і жыць немагчыма.  
                        Ты пакліч мяне. Пазаві... 
Сапраўды, пачынаецца ўсё з любві. A што казаць, кaлi жанчына яшчэ і паэтка?.. Яўгенія 

Янішчыц – мяккая, лагодная, сціплая вясковая дзяўчына – жыве ў прадчуванні свайго шчасця. Аднак 
у шчырых летуценнях душы яна ўсё ж не адрываецца ад зямлі. А юнацтва адкрывае шырокія 
прасторы для спасціжэння патрэб сэрца, якое кахае. Ці суджана лёсам гэтаму збыцца? 

Цяпер глыбіня спасціжэння гераіняй сваіх унутраных імпульсаў, душэўных перажыванняў 
знаходзіцца ў прамой залежнасці ад характару адносінаў з любым чалавекам. 

I тое, што ён неспазнаны ею, некаханы, выклікае ў жанчыны адчуванне сваёй недастатковасці ў 
каханні, калі «мы быццам два берагі». 

Аднак гераіня Я. Янішчыц у поўнай меры адчула рэальнасць жаночага шчасця з яго радасцямі i 
смуткам, аддала Яму ўсю сябе. Жанчына лічыла каханага «самым» – «Ты самы лепшы быў / 3 ycix, 
як ёсць, на свеце... ».  

Ва ўяўленнях i наяве жанчыны Ён паўстае рыцарам, Мужчынам ва ўcix адносінах, усе астатнія – 
«другія». Праз самаўнушэнне – «ты самы лепшы» – не магла прадбачыць зменаў у ім. Ён стаў 
першым каханнем гepaiнi, першым яе мужчынам, першым чалавекам, які зразумеў яе i прыняў 
такой, якая яна ёсць, чалавекам, які прыйшоў з яе мараў i фантазій, – усё гэта нарадзіла любоўную 
слепату. 

Як бачым, у яе жаночым лёсе праяўляецца нязменная залежнасць ад таго, каго калісьці кахала i 
хто асудзіў яе на адзіноту. 

Адзінота – расплата за звышшчасце, за высокае святло адносінаў, трэба заплаціць за гэтае свята 
кахання, таму гераіня змірылася з лёсам ахвяры. Значыць, не суджана было лёсам, Богам застацца 
адным цэлым назаўжды. 

Але яна не жадае збавення ад cваіx пакут, не жадае позняй лепшай любoвi («Прыходзіць позна 
лепшая любоў, / Як за пакуты горкія адплата»). 

Сілу пачуцця, адданасць сэрца, якое кахае, нераскрытыя таямніцы душы Жанчыны нельга 
вымераць устаноўленымі велічынямі, катэгорыямі. Яны спасцігаюцца такім жа адкрытым, 
даверлівым сэрцам.  

Любоўнай лірыцы Яўгеніі Янішчыц характэрна жаноцкасць, жаноцкасць у вышэйшым 
разуменні сэнсу гэтага слова. Жаноцкасць тонкая, пяшчотная, адчувальная і рамантычная.  

Ужо ад першай кнігі «Снежныя грамніцы» павеяла жаноцкасцю, суладдзем, ласкай і пяшчотай:  
Прыедзь у край мой ціхі, 
Тут продкаў галасы, 
Тут белыя бусліхі 
І мудрыя лясы.  

П
ол

ес
ГУ



 5

Жыццё было літасцівым да яе. Сярод шматлікіх праяў, адбіткаў вялікага і жорсткага свету, 
вылучаецца вобраз самой паэтэсы – як мадонны – з дзіцём на руках. 

                               Сынок і маці – зерне і ралля. 
                               Сынок і маці – мудрая ікона. 
Жанчына (Я. Янішчыц) жыве адна. Жанчына гадуе дзіця. Жанчыне адной цяжка. А калі 

жанчына яшчэ і зусім маладая… Ёй цяжэй непараўнальна! І адзінае яе выратаванне – сынок і вершы. 
Аднымі агульнымі трывогамі і радасцямі жывуць сын і маці. Навуку гэтую засвоіла яна ад маці 

– Марыі Андрэеўны. 
Вобраз маці не мінуў у сваёй творчасці ні адзін значны пісьменнік ці паэт. Гэты вобраз авеяны 

самай высокай паэзіяй. Ён называецца кароткім, але вельмі значным і дарагім для чалавека словам – 
Маці. Таму шчасце жанчыны – у мацярынстве. 

Вось які бывае розны жыццёвы лёс жанчыны. Час жанчыны – гэта мінулае, цяперашняе, 
будучае. Яна – гэта Дабрыня! Зло можна перамагчы Дабрынёй! Гора можна аблегчыць Дабрынёй! 
Менавіта таму, жанчына – гэта анёл, які робіць жыццё сапраўдным. 
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Можейко П.П.,ст.преподаватель, 

УО «Полесский государственный университет» 
В основе техногенной цивилизации лежит машинный технико-технологический тип, связанный 

с энергетикой разнообразных естественных сил природы, научными информационными 
программами. Промышленная деятельность становится ведущей сферой жизни общества. 
Происходит концентрация и специализация производства, синхронизация общественных процессов 
на основе централизации управления, стандартизации и максимализации материальных и духовных 
потребностей. Этой цивилизации присуща культура динамического типа, ориентированная на 
активное освоение внешней реальности, поиск нового, критицизм по отношению к отжившим 
социально-культурным регулятором. Приоритетны идеалы свободы, гражданских прав, 
восторжествовал либерализм. Индустриальная цивилизация, базирующаяся на культе силы, власти, 
борьбы, в исторически короткий срок преобразовала мир, придала социальному развитию 
активность и динамизм. Одновременно она обнаружила «пределы роста», поскольку порождает 
социальные и экологические катастрофы, агрессивные войны, дискриминацию народов, наркоманию 
и преступность, дегуманизирует человека, продуцируя его одномерность.  

К концу 70-х гг. ХХ в. индустриальная технология и основанный на ней техногенный тип 
цивилизации исчерпали возможности дальнейшего развития общества, определили его кризисное 
состояние (возникновение глобальных проблем, потеря духовных идеалов значительным числом 
граждан, переход к прагматическому и утилитарному способу существования людей и др.). 

Философия современных глобальных проблем исходит из того, что они: 
− возникают на базе глобальных противоречий между обществами, находящимися на различных 
ступенях цивилизационного и формационного развития; между обществом и природой; между 
обществом и созданной им в процессе научно-технической революции общегражданской и военной 
техносферой; между государством и человеком; между людьми различных рас, наций, конфессий, 
имущественного положения; 
− выражают глобальную необходимость интеграции, установления нового мирового 
экономического, политического и информационного порядка; 
− формирует всеобщий интерес человечества в сохранении жизни и её «очеловечивания»; 
− фиксируют тотальные причинно-следственные связи в обществе, естественной и искусственной среде; 
− отражают существенные, возобновляемые глобальные отношения и направления общественного 
и природного развития; 
− имеют фундаментальное значение для всех стран, объединяя их усилия в оптимальном 
разрешении общих противоречий, обеспечении поступательного развития мировой цивилизации. 

Главные причины глобальных проблем: 
− возрастание мощи технических средств ведения войны и воздействия на природу; 
− исчерпание естественных природных ресурсов; 
− анархия производства и неравноправные экономические отношения между странами; 
− несоответствие политического мышления социально-политическим реалиям; 
− девальвация общечеловеческих ценностей. 

Глобальные проблемы: 
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