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Л. I. Белая, канд. пед. навук, дацэнт, заг. каф. філалогіі і методыкі 
БарДУ (г.Барапавічы)

НА ШЛЯХУ ДА ІДЭНТЫЧНАСЦІ: ІІА БЫ ТКІI СТРАТЫ

Грамадзянская супольнасць сёння мае патрэбу ў інструмепце 
фамадскай салідарызацыі. Сярод ключавых слоў, адэкватных сучаснай 
эпохе, -  паняцці «ідэнтычнасць», «нацыянальная ідэнтычнасць», якая 
пры ўмове станоўчай інтэрпрэтацыі (яна не павінна быць узведзенай у 
ранг адзінага жыццёвага прыярытэту і па магчымасці размежавана з 
міфамі, як старымі, савецкімі, так і некаторымі новымі, беларускімі) не 
выступае антаганістам глабальнага мыслення і можа служыць 
устанаўленню грамадскага міру.

Ідэнтычнасць -  навуковы і жыцейскі (у заходняй культуры) тэрмін, 
які азначае: 1) тоеснасць «Я», свядомасці, розуму, асэнсаванне асобай 
адзінства сваёй свядомасці ў розны час і ў розных месцах; 2) захаванне 
пастаяннага ці працяглага адзінства дзейнасці (персоны, 
індывідуальнасці, характару) у ходзе змены дзейнасці або паводзін... 
Сутнасць праблемы персанальнай ідэнтычнасці можа быць 
сфармулявана ў выглядзе дылемы: асоба павінна быць тоеснай сабе, 
інакш не будзе чаму ўтрымліваць у адзінстве яе ўспрыманні і ўчынкі; 
асоба не павінна быць тоеснай сабе, інакш немагчыма яе самаразвіццё і 
водгук на зменлівую рэальнасць (прыкладна тое ж можна сказаць і 
непасрэдна аб нацыянальнай ідэнтычнасці: як ужо адзначалася, у 
станоўчым сэнсе яна не супрацьстаіць глабальнаму мысленню). Паняцце 
ідэнтычнасці адказвае на пытанне «Хто я ў культуры?» і характарызуе 
стан прыналежнасці індывіда да надындывідуальнага цэлага -  гісторыі, 
грамадства, пэўнай культуры.

Відавочна, што ідэнтычнасць у значнай ступені з ’яўляецца вынікам 
успрымання і тоіць у сабе небяспеку пэўнай заангажаванасці, якая тым 
больш павялічваецца ва ўмовах міфалагізацыі рэчаіснасці, бо 
«грамадства татальнай інфармаванасці не ёсць грамадства ісціны» (Ж. 
Бадрыяр). Адна з крыніц фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці ў 
Беларусі -  гістарычная традыцыя. Аднак гэты працэс не павінен быць 
некрытычна скіраваным у мінулае. Ва ўласнай гісторыі трэба шукаць і 
знаходзіць новыя змястоўныя арыенціры, у тым ліку культуралагічныя. 
Так, гістарычныя факты і існуючыя даследаванні даюць падставы для 
высноў пра беларускі менталітэт часоў ВКЛ як сінтэз Усходу і Захаду. 
Тагачасныя беларускія інтэлігенты выступалі за інтэлектуальную і 
рэлігійную талерантнасць, захоўваючы асновы беларускага менталітэту.

Вызначальная рыса сучаснага гетерастэрэатыпа, па якой сёння 
ідэнтыфікуюць беларусаў, -  гэта талерантнасць. Сучаснае сэнсавае
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напаўненне дадзенага паняцця бліжэй да паняцця «канфармізм»: 
прыстасавальніцтва, пасіўнае прыняцце існуючага парадку і пануючых 
поглядаў, беспрынцыповае прытрымліванне таго, што насаджаецца 
сілай аўтарытэту. Талерантнасць у яе дэмакратычным разуменні 
азначае: «прымаць пазіцыю іншых, зусім не адхіляючы пры гэтым 
самога сябе, жадаць перамогі, але дазваляць перамагаць іншым, 
пагаджацца супрацьпастаўляць свой пункт гледжання пункту гледжання 
іншых і параўноўваць іх, слухаць другога, прызнаваць за ім права на 
адрозненне і, нарэшце, пагаджацца на змену і новаўвядзенне». У 
свядомасці аўтара гэтая з ’ява трывала асацыіруецца з сімвалічнай 
выявай Скарынавага герба -  сонца, напалову прыкрытае маладзіком. На 
думку У. Конана, магчыма інтэрпрэтацыя месяца і сонца не як 
антаганістычных, а гарманічных, узаемадапаўняючых пачаткаў быцця -  
прыроды і розуму, матэрыі і духу. Агульнапрызнана, што сонца -  сімвал 
асветы, маладзік -  росту і развіцця, якаснага пераўтварэння. Аднак ёсць 
жаданне і падставы ўбачыць у Скарынавым гербе выразны момант 
фармалізацыі дэмакратычнага зместу беларускай талерантнасці.

Звярнуўшыся да пасылу, што ў праблеме ідэнтычнасці галоўнае 
пытанне «Хто я ў культуры?», варта прызнаць: Шапенгаўэр -  
«касмапаліт», «індывідуаліст» і «мізантроп» -  мае рацыю. «Самы танны 
гатунак гордасці -  гэта нацыянальная гордасць. Яна сведчыць, што 
апанаваны ёю хварэе на адсутнасць індывідуальных якасцей, якімі ён 
мог бы ганарыцца, -  інакш яму не трэба было б хапацца за тое, што ён 
падзяляе са столькімі мільёнамі. Хто валодае значнымі асабовымі 
перавагамі, той, наадварот, самым яскравым чынам уяўляе недахопы 
сваёй нацыі, маючы іх пастаянна перад вачыма. Той, хто не мае нічога з 
таго, чым можна было б ганарыцца, хапаецца за апошні рэсурс гордасці 
-  за нацыю, да якой ён належыць: ён супакойваецца на гэтым і ўдзячна 
гатовы ...абараняць усе ўласцівыя ёй недахопы і глупствы. 
Нацыянальнаму характеру, бо ён сведчыць пра масу, ніколі нельга 
прыпісаць шмат добрага... Кожная нацыя глуміцца з іншай, і ўсе маюць 
рацыю...».

«Мы крытыкуем мысляра мацней, -  пісаў Ніцшэ, -  калі ён 
сцвярджае непрыемную нам пазіцыю; аднак разумней было б рабіць 
гэта, калі яго пазіцыя нам прыемная». Таму, імкнучыся да 
аб’ектыўнасці, устрымаемся ад крытыкі А. Шапенгаўэра, адзначыўшы 
яскравасць выяўлення ім дыялектыкі персанальнай і нацыянальнай 
ідэнтычнасцей. Сапраўдная якасць апошняй, аднак, азначае адмову ад 
нацыяналістычнай фразеалогіі, бо гэта вядзе да ізаляцыянізму, да 
ўспрымання «іншых» як пагрозы. “Ілюзорная мара маленькай нацыі -  
бачыць Збавіцеля ў нацыянальным строі», -сцвярдж ае адзін філосаф.
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Іпшы пярэчыць яму: «месіянская ідэнтычнасць ніколі не была 
характэрнай для беларусаў» -і, бясспрэчна, мае рацыю.

Не існує пэўнага пераліку элементаў, якія прэзентуюць 
нацыянальную ідэнтычнасць. Аднак наўрад ці магчыма яго ўявіць без 
мовы як інтэгруючага кампанента нацыянальнага ўздыму. Філосафу 
належыць іранічнае, але не пазбаўленае ісціннасці меркаванне, што ў 
сучасным спосабе маўлення адбіваецца водгук эпох. Кожная з моў тым 
больш мае свой уласны, непаўторны код разумения свету, не падобны на 
іншыя.

Яскравым прикладам могуць служыць, у прыватнасці, такія 
«культураносьбітныя адзінкі мовы», як фразеалагізмы. Так, спроба 
тыгіалогіі англійскіх і беларускіх фразеалагічных адзінак выявіла, што 
(паводле слоўніка А.У. Куніна) у англійскай мове існує 68 
фразеалагічных адзінак са словам «heart» (сэрца) і 12 -с а  словам «soni» 
(душа). У слоўніку Лонга налічваецца 54 фразеалагічныя адзінкі са 
словам «heart» і 11 -  са словам «soul». У беларускай мове (паводле 
слоўніка І. Лепешава) налічваецца 86 фразеалагічных адзінак са словам 
«сэрца» і капя 100 - с а  словам «душа». Маючы на ўвазе выснову, што 
фразеалагізмы здольны не толькі адлюстроўваць пазамоўную 
рэчаіснасць, а і інтэрпрэтаваць яе з пазіцый суб’єкта, варта лічыць 
адэкватнай выснову В.Акудовіча «беларусы думаюць сэрцам».

Ажыццяўленне лінгвааналізу аднаго з мастацкіх твораў у практыцы 
работы аўтара «справакавала» праблемную сітуацыю: няпроста знайсці 
беларускі адпаведнік рускага слова «скука». У беларускай мове таксама 
няма слова, якое б дакладна адпавядала слову рускай мовы 
«трудолюбие». Мы схільны лічыць, што намінацыя «трудолюбие» мае 
на ўвазе альтэрнатыву: рэалізацыя або нерэалізацыя дадзенай якасці ў 
жыццёвай рэчаіснасці. У беларускай мове існує толькі калька з рускага -  
«працалюбства». Беларускае ж слова «працавітасць» не має кораня -  
люб-, што дазваляе наступнае дапушчэнне: праца для беларуса -  
перманентна аб’ектыўны, гістарычна абумоўлены стан, які не залежыць 
ад суб’ектыўных матываў і жаданняў. Асаблівасці гістарычнага шляху 
беларусаў не пакідалі магчымасці для «скукі» (нуды), а працавітасць 
выступала як вызначальны фактар пераадолення разбуральных 
наступстваў сацыяльнай агрэсіі, адной з форм якой з ’яўляюцца войны.

Наўрад ці будзе ў дадзеным кантэксце метафарай выраз: «жыццё -  
гэта шэраг пакут, якія ўвесь час узнікаюць і змяняюцца» -  ад носі ia 
канцэпцыи беларускай гісторыі, якая абумовіла адметнасць 
ментальнасці нашага народа.

«Што ж такое нуда? Гэта ёсць звычка да працы ўвогуле; яна будзе 
настолькі мацнейшай, наколькі хто мацней прывык працаваць».
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«Сапраўдная крыніца нуды -  унутраная пустата, якая вечна жадає 
знешняга ўзбуджэння, каб хоць нечым прывесці ў рух свой дух. 3 гэтага 
галоўным чынам і выцякае імкненне да забаў, раскошы, розных 
задавальненняў, што многіх прыводзіць да марнатраўства і жабрацтва. 
Нішто так добра не засцерагае ад такіх блуканняў, як унутранае багацце, 
багацце духу. Невычэрпная плынь думак, іх адценні, заўсёдна зменлівыя 
пры разнастайных з ’явах унутранага і знешняга свету, здольнасць і 
покліч усё новых і новых камбінацый гэтых думак -у с ё  гэта ставіць 
чалавека па-за абсягамі нуды», што надзвычай яскрава паказана, 
наприклад, у мастацкай прасторы Коласавай «Новай зямлі», герой якой 
сутыкаецца з шэрагам перашкод на шляху здзяйснення мары. Але іх 
пераадоленне не павяргае яго ў нудотны стан. Наадварот, мара пра 
зямлю -ап о р а  ў жыццёвых нягодах. Надзея на эканамічны дабрабыт і 
арыентацыя на ўласныя сілы заўсёды былі ўласцівы менталітэту 
беларусаў. На думку I. Бугровай, у 90-я гг. XX ст. «у імя эканамічнага 
дабрабыту беларусы маглі б вытрымаць любую шокавую тэрапію».

Аналіз, нават павярхоўны, прыведзеных з ’яў сведчыць пра тое, што 
праца і нуда -н е  проста антаганісты, а два бакі аднаго цэлага -ж ы цця 
чалавека, у нашым выпадку беларуса, -я к ія , да таго ж, выступаюць 
узаемнай мерай, крытэрыем і паказчыкам. Між тым, на думку В. 
Акудовіча, «беларусы залішне сур’ёзна ставяцца да жыцця, каб гуляць у 
жыццё. I гэта, напэўна, таксама няблага... Адзіная нацыянальная гульня, 
якая ёсць у беларусаў, -г э т а  «хованкі». На працягу многіх стагоддзяў 
беларусам даводзілася хавацца не ад тых, дык ад іншых заваёўнікаў. І за 
гэтыя стагоддзі яна так глыбока схаваліся, што цяпер самі сябе не 
могуць знайсці.

Такім чынам, вылучэнне праблемы ідэнтычнасці (у тым ліку 
нацыянальнай) ёсць адказ на выклік гісторыі як неабходнасць 
асэнсавання ўласнага шляху ў пераходныя для развіцця грамадства і 
культуры перыяды.
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