
1мкненнем у новых пал^ычных i культурных рэал1ях уздзейшчаць на 
нацыянальную свядомасць, якая у большасцi па-ранейшаму знаходзщца 
у стане летаргii.

Звычайна аутар у працэсе свайго творчага сталення праходзiць шлях ад 
iндывiдуальнага i нацыянальнага да агульначалавечага i ушверсальнага. 
Аналiз щэйна-тэматычнай i вобразнай спецыфт творау В. Марцiновiча, яго 
шматлтх iнтэрв,ю i выказванняу у штэрнэт-прасторы дае падставу сцвяр- 
джаць, што як пiсьменнiк ён рухаецца у супрацьлеглым напрамку -  ад 
ушверсальнага да усё больш нацыянальна-адметнага, беларускага, i гэты 
нацыянальны складнiк з твора у твор набiрае усё большую удзельную вагу. 
Пры гэтым нацыянальнае у творах В. Марцiновiча атрымлiваецца сугучным 
агульначалавечым праблемам, што забяспечвае щкавасць да яго творау як 
айчыннага, так i замежнага чытача.
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А. В. Карнацкая (г. Мшск)

САМА1ДЭНТЫФ1КАЦЫЯ ЯК АСНОВА МАДЭЛЯВАННЯ 
АКОЯЛАПЧНАЙ КАРЦ1НЫ СВЕТУ У АПОВЕСЦ1 У. СЦЯПАНА «ДЗЕД»

Самаiдэнтыфiкацыя з’яуляецца неабходнай умовай паунавартаснай 
сацыялiзацыi чалавека. Пытанне самаiдэнтыфiкацыi асаблiва актуалiзуецца 
у пераломныя моманты жыцця асобы щ цэлага грамадства. У такi час 
у людзей ёсць моцная патрэба у асэнсаваннi сябе, сваёй шдывщуальнасщ
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i асабютага месца у свеце, сваёй культурнай щ нацыянальнай прыналежнасцй 
Творчыя асобы адчуваюць гэта асаблiва абвострана i нярэдка робяць 
прадметам асэнсавання ва уласнай творчасцi. Асэнсаванне чалавекам самога 
сябе, свайго унутранага свету з’яуляецца неабходным пры яго станауленш 
i развiццi.

У сусветнай лтаратуры нямала таленавпых творау прысвечана праб- 
леме самаiдэнтыфiкацыi, у якiх шматгранна, глыбока, псiхалагiчна дакладна 
адлюстраваны працэс самапазнання асобы, самавызначэння, сацыялiзацыi, 
шкультурацый; выяулены тыя фактары, якiя аказаш на асобу найбольшы 
уплыу, вызначылi яе светапоглядныя прыярытэты. Асаблiвае месца у адлюст- 
раваннi працэсу самаiдэнтыфiкацыi асобы належыць аутабiяграфiчнай прозе, 
якая па вызначэнш арыентуецца на самаасэнсаванне шсьменшка. Менавiта 
даследаванне аутабiяграфiчнай прозы дазваляе найбольш аб’ектыуна усвя- 
домщь псiхалогiю творчасцi, этапы творчай эвалюцый, шляхi станаулення, 
працэсы сацыялiзацыi i самаiдэнтыфiкацыi аутара, а таксама агульную 
сiстэму яго аксiялагiчных каардынат i светапоглядных прыярытэтау.

Пад самаiдэнтыфiкацыяй у розных галшах навукi (псiхалогii, фша- 
софii, сацыялогii) звычайна разумеюць самапазнанне асобы, самавызначэнне, 
фармiраванне персанальнай щэнтычнасщ, унутраную аснову асобы, а так
сама атаясамленне сябе з пэунай сацыяльнай групай. Гэты працэс абумоу- 
лены уплывам эканамiчных, палпычных, сацыяльных фактарау, а таксама 
нацыянальна-культурным самавызначэннем грамадства, да якога належыць 
асоба [1, с. 12].

Самащэнтыфшацыя -  адзш з ключавых момантау у фармiраваннi 
асобы, паколькi ступень i наюраванасць самавызначэння iндывiда у канкрэт- 
ным соцыуме уплывае на фармiраванне яго каштоунасных установак 
i жыццёвых стратэгш, iнакш кажучы, з’яуляецца асновай мадэлявання 
акЫялапчнай карцiны свету. У акшялапчную карцiну свету уваходзяць такiя 
важныя па.няцтй, як сiстэма маральных i культурных каштоунасцей, этычных 
норм i правiл паводзiн. КаштоУнасцi з’яуляюцца базавым^ найбольш 
агульнымi адзiнкамi аксiялагiчнай карщны свету. «...Каштоунасныя арыен- 
тацыi, з’яуляючыся найважнейшым элементам унутранай структуры 
шдывща, выступаюць падставай яго iдэнтыфiкацыйных стратэгш» [2, с. 215]. 
Пры дапамозе каштоунасцей шдывщ рэгулюе свае паводзшы i дзейнасць. 
У гэтай Ытуацый каштоУнасцi служаць асэнсаваным нарматыуным зместам 
самащэнтыфшацый.

У працы «Сем вандровак у структуру свядомасщ» псiхолагам 
М. А. Шчарбаковым выдзяляюцца i аналiзуюцца сем узроуняу сама- 
iдэнтыфiкацыi: сацыяльна-прафесшны («я -  iнжынер»), сямейна-кланавы 
(«я -  сын»), нацыянальна-тэрытарыяльны («я -  беларус»), рэлшшна- 
iдэалагiчны («я -  дэмакрат», «я -  мусульманiн»), эвалюцыйна-вщавы 
(«я -  чалавек»), полавы («я -  мужчына»), духоуны (узровень не вызначаецца 
пэуным вербальным сцверджаннем, бо гэта комплекс адчуванняу, света- 
успрыняцця, сютэмы каштоунасцей) [3, с. 91-95]. Кожны чалавек можа 
актуалiзаваць адначасова адзш або адразу некалью узроуняу самащэнты- 
фiкацыi.



Аутаб1яграф1чная аповесць Уладз1м1ра Сцяпана «Дзед» кампазщыйна 
складаецца з мшяцюр, непаслядоуных адносна храналогй падзей i адрозных 
паводле праблемна-тэматычных абсягау. Кожная мiнiяцюра мае сваю назву 
i утрымлiвае атсанне асобнага факта цi эпiзоду з жыцця аутара-апавядаль- 
нiка альбо некаторых яго родных цi блiзкiх. Твор ахоплiвае пэунае кола 
праблем (датычнае уплыву на светаасэнсаванне персанажа i яго маральнае 
станауленне), даволi акрэслены перыяд жыцця героя (дзiцячыя i юнацкiя 
гады), не мае моцна разгалшаванай сюжэтнай структуры (але выяуляе тыя 
сiтуацыйныя моманты, якiя адыгралi вызначальную ролю у фармiраваннi яго 
каштоунасных арыенщрау).

Г алоуны герой аповесщ -  чалавек, якому аутар адводзiць цэнтральнае 
месца i у творы, i у сваiм рэальным жыццi, хто больш за шшых, на думку 
аутара, пауплывау на яго станауленне як асобы, творцы i iндывiдуальнасцi -  
дзед шсьменшка. У. Сцяпан з адчувальным гонарам у штанальнасщ аповеду 
адзначае: «Мяне назвалi па дзеду». I дадае: «Памятаю свайго дзеда 
Уладзiмiра добра. Ён памёр, калi мне шоу дваццаць першы год» [4, с. 199]. 
Шсьменшк такiм чынам падкрэ^вае, што дзед быу поруч з iм на працягу 
самых важных перыядау у фармiраваннi асобы -  дзящнства, падлеткавых 
гадоу, юнацтва.

Шмат у яюх мiнiяцюрах Уладзiмiр Сцяпан падкрэ^вае, што на яго 
сацыяльна-прафесшную самаiдэнтыфiкацыю (у прыватнасцi на выбар прафе- 
сiйнай дзейнасцi) пауплывау менавiта дзед. Так, напрыклад, аутар адзначае, 
што дзед «ставiуся да кнiжак i малявання з павагай неверагоднай». I тут жа 
шша: «Ён навучыу мяне касiць, кляпаць касу i гайстрыць яе шурпатай 
мянташкай. Шлаваць i калоць дровы, араць i скарадзiць, вадзiць каня 
i хадзщь за плугам, запрагаць i выпрагаць каня, правiльна валiць дрэва, так, 
каб яно не захрасла i не паламала штттыя, меншыя. Ён цярплiва паказвау 
i тлумачыу, як i што павiнен рабiць мужчына» [Там жа, с. 199-200]. 
Здавалася б, кнiжкi i маляванне -  гэта адно, а цяжкая сялянская праца -  зусiм 
шшае. Чаму ж шсьменшк аб’ядноувае усё у адзiн шэраг? Думаецца, тым 
самым аутар падкрэ^вае сутнасць мудрай народнай педагогш: навучышся 
руплiвасцi i сумленнасщ -  гэта будзе уласцiва табе ва уЫх в^дах дзейнасцi.

Дзед з павагай ставiуся да кшг i захаплення унука iмi, што, безумоуна, 
магло паспрыяць далейшаму выбару прафесiйнай дзейнасцi Уладзiмiра 
Сцяпана -  шсьменнщкай. Непарыуна з прафесiйным щзе моуны кампанент: 
для Уладзiмiра Сцяпана не пауставала пытанне, на якой мове займацца 
творчасцю, бо беларуская мова натуральна з дзящнства увайшла у яго 
ужытак, а значыць, павiнна была стаць i сродкам прафесшнай дзейнасцi. 
I хоць па прафеси Уладзiмiр стау мастаком, але i пiсьменнiцкае прызванне не 
змагло застацца схаваным унутры творцы: ён займаецца шсьменнщкай 
i журналiсцкай дзейнасцю. Цiкава, што у творы аутар (акрамя падзагалоука 
«акварэльныя малюнкi») не закранае тэму сваёй адукацьй мастака, не 
паказвае, яюм чынам прыйшоу да гэтага выбару.



Правамерна таксама адзначыць, што дзякуючы дзеду шсьменшк 
свядома щэнтыфшавау сваю нацыянальную прыналежнасць, адчуу крэуную 
повязь з зямлёй, на якой быу узгадаваны i якую шчыра палюб1у. Дзякуючы 
дзеду адбылася яго нацыянальна-тэрытарыяльная самащэнтыфшацыя. 
Пiсьменнiк па-мастацку вытлумачвае, што менавгга дзед адкрыу яму 
прыгажосць беларусюх краявщау i навучыу атрымлiваць асалоду ад працы, 
прышчату павагу да народных традыцый i любоу да нацыянальнай мовы: 
«Я забыуся тысячы родных слоу. Т ых, прамоуленых дзедам доугiмi 
восеньскiмi вечарамi, летнiмi днямi на палявых i лясных дарогах. Шкадую, 
што няуважшва слухау, што не зашсвау, што не збярог... Але ведаю, што 
мнопя згадаю, калi вазьму у руку цi дакрануся позiркам: да травiнкi, да 
дрэва, да кавалка цаглiны, цi прысню або пакаштую... I тады я зноу пачую 
голас свайго дзеда» [4, с. 200].

Калi выдзяляць сямейна-кланавы узровень самаiдэнтыфiкацыi, то 
можна адзначыць, што з дзедам У. Сцяпана звязвалi глыбоюя крэуныя сувязк 
Ён iдэнтыфiкавау сябе як унука, яю мае у асобе дзеда апору i падтрымку для 
любых пачынанняу, а таксама першага настаушка, крытыка i памочнiка. Г эта 
дапамагло герою развщь самаiдэнтыфiкацыйны узровень i пачаць задумвацца 
аб сваёй новай ролi у сям,i, аб тым часе, калi ён сам стане дзедам. Таюм 
чынам, дзед шсьменшка заклау у душу юнака глыбокае i трывалае разуменне 
значнасщ сямейных сувязей, разуменне ролi мужчыны у сямейным асяродку.

Палавы (гендарны) узровень самаiдэнтыфiкацыi адыграу вельмi 
важную ролю для развщця юнака. Сталы мужчына навучыу маленькага 
хлопчыка не толью пэуным вщам сялянскай працы, але галоунае -  навучыу 
адказнасщ, руплiвасцi.

У творы амаль не закранаецца духоуны i рэлiгiйна-iдэалагiчны узроуш 
самаiдэнтыфiкацыi. Аутар распавядае, што у хаце бабулi i дзядулi вiселi тры 
абразы, аднак нiколi не удакладняе, якiм чынам сам дзед вызначау сваю 
духоунасць цi рэлтйную прыналежнасць. Толькi у адной мтяцюры чытаем: 
«Hi дзед, нi баба малщца мяне не вучылi. У маладыя гады дзед спявау 
у царкоуным хоры. Аднойчы ён расказау доугую малггву. Тое было, калi 
я хварэу» [Там жа, с. 205]. У сувязi з гэтым складана вызначыць ступень 
духоУнасцi i рэлiгiйнага самавызначэння самога пiсьменнiка.

Эвалюцыйна-вщавы узровень самаiдэнтыфiкацыi закладзены у чала- 
веку ад нараджэння, таму па змоучанш прыкладаецца да аутара: ён без 
сумненняу адчувае сябе чалавекам, таму дадзены узровень самащэнты- 
фшацьй непасрэдна не разглядаецца у творы.

Таюм чынам, у творы па-мастацку адлюстравана, з дапамогай чаго i на 
якiх узроунях у дзщячыя i юнацкiя гады адбывалася самащэнтыфжацыя 
будучага пiсьменнiка. Гэты працэс мае чатыры узроУнi: сацыяльна-
прафесiйны, сямейна-кланавы, нацыянальна-тэрытарыяльны i палавы. Варта 
адзначыць, што своеасаблiвым каталiзатарам на уЫх узроунях самащэнты- 
фiкацыi быу дзед шсьменшка.



Са смерцю завяршылася фiзiчнае жыццё дзеда Уладзiмiра як чалавека, 
але жыццё дзеда Уладзiмiра як асобы, якая аказала вялiкi уплыу на юнака, 
паспрыяла яго самаiдэнтыфiкацыi, фармiраванню маральна-этычных 
каштоунасцей, працягваецца у памяцi Уладзiмiра Сцяпана i у гэтай аповесщ. 
Асоба гэта ажывае кожны раз, як узгадвае унук дзедаву навуку, якая адаслала 
яго у вялшае жыццё.
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«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» КАК ОТРАЖЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

В ЭМИГРАНТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
Н. АРСЕНЬЕВОЙ АМЕРИКАНСКОГО ПЕРИОДА

В быстро меняющемся глобализованном сверхиндустриальном мире, 
в условиях неуклонно интенсифицирующихся миграционных/эмиграцион- 
ных/иммиграционных потоков большое значение приобретает процесс 
осмысления каждым человеком своей расовой, национальной и этнической 
принадлежности. С одной стороны, современные тенденции к взаимопе
ресечению и взаимопроникновению различных культур способствуют гибри
дизации, креолизации и возникновению новых национально-этнических 
образований. С другой же, особую важность приобретает сохранение отдель
ных культур, их этно-культурного колорита и национального самосознания. 
Отождествление «себя» с определенной этнокультурной или национальной 
группой является важным фактором становления личности, поэтому вопросы 
национальной самоидентификации занимают значимое место в философии, 
культурологии, психологии и литературе последних десятилетий ХХ -  
начале XXI века. Одним из принципов постижения мира и «одним из 
наиболее значимых гносеологических инструментов, определяющих специ
фику межкультурного взаимодействия», являются философские категории 
«свой» -  «чужой» [1, с. 117]. На этой основе формируется концепт культуры


