
Западной Европы показали, что межкультурные, межэтнические контакты не 
исключают и конфликтов, возникающих на разной почве, в том числе и на 
религиозной. Поэтому столь важно воспитание этнической и религиозной 
толерантности. В любой национальной культуре немаловажное место зани
мают религиозные ценности. Если язык -  это универсальная оболочка 
общественного сознания, то религия -  это общий источник самых глубоких 
и жизненно важных смыслов общественного сознания.

Современное религиоведение использует метод сравнения, доказавший 
свою высокую эффективность и теоретическую плодотворность. Сегодня он 
крайне необходим для налаживания диалога и взаимодействия стран и наро
дов. Недостаточность религиозного просвещения, безграмотность большин
ства населения в вопросах религии, информационная война способствуют 
созданию базы для привлечения молодых людей в ряды религиозных экстре
мистов. Активное присутствие религиозного фактора в современной системе 
международных отношений глобального мира стало уже признанным явле
нием. В основе христианства, ислама, буддизма, иудаизма, индуизма -  при всех 
различиях и особенностях -  лежат базовые общие моральные, нравственные, 
духовные ценности: милосердие, взаимопомощь, правда, справедливость, 
уважение к старшим, идеалы семьи и труда. Эти ценностные ориентиры 
невозможно чем-либо заменить, их надо укреплять. На духовно-нрав
ственный потенциал возложена функция взаимосвязи, объединения внутрен
него мира смыслов с внешними. На основе усвоенных ценностей, лежащих 
в его основе, человек выбирает цели и задачи, способы и средства осущес
твления деятельности. Духовно-нравственный стержень всех религий является 
основой взаимопонимания между людьми, столь несхожими по происхож
дению, воспитанию и интересам. И на этом стержне строятся все принципы 
диалогов, толерантности, солидарности.

В условиях современных глобальных вызовов и угроз вопрос о значи
мости культурных различий, моделей поведения, в основе которых лежат 
религиозные различия, способность их осознать, понять и адекватно учесть 
в процессе коммуникации является решающим [1, с. 13].
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ДА ПЫТАННЯ ЗАХАВАННЯ ЭТН1ЧНАЙ 1ДЭНТЫЧНАСЦ1 
БЕЛАРУСКАЙ СУПОЛЬНАСЦ1 У Л1ТВЕ

Актуальным у кантэксце працэсау глабал1зацьй з’яуляецца навуковае 
вывучэнне i асэнсаванне месца i рол1 дыяспар у сацыяльным жыцщ, кал1 
фарм1раванне адзшай шфармацыйнай i эканамiчнай прасторы ёсць адна 
з прычын радыкальнай змены сВуацый у сферы м^рацыйных працэсау. 
У кантэксце дадзенай праблемы адной з задач з’яуляецца ацэнка уплыву
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дыяспары на палпычную, эканам1чную, адмшютрацыйна-прававую, культур
ную i шшыя сферы жыцця грамадства, усталяванне сувязяу з метрапол1яй. 
Адраджэнне нацыянальнай iдэнтычнасцi сярод розных пакаленняу беларусау 
за мяжой можа быць эфектыуна выкарыстана для умацавання эканамiчнай 
i культурнай прысутнасцi беларускай дзяржавы у розных краiнах свету [1, с. 6].

У перыяд з канца XIX ст. да 1980-х гг. беларуская дыяспара ахоплiвала 
ад 1/6 да 1/3 частк беларусау. На тэрыторьй былога Савецкага Саюза са 
спыненнем iснавання гэтай дзяржавы адбываецца вылучэнне малых этшчных 
груп як асобных сацыяльна-структурных адзшак, у дачыненнi да якiх 
ужываюць тэрмiн дыяспара. Словам дыяспара (з грэчаскай мовы -  ‘расся- 
ленне’) прынята называць сукупнасць пэунага народа, якая жыве за межамi 
метраполй i валодае асноунымi рысамi нацыянальнай адметнасщ народа -  
мовай, культурай, самасвядомасцю. Тэрмiн беларуская дыяспара пачау 
актыуна ужывацца у навуковых даследаваннях i публiцыстыцы адносна 
нядауна, атрымау свае распаусюджванне у беларускай гiстарыяграфii з канца 
1980-х гг. [2].

Нягледзячы на амаль стагадовую гiсторыю iснавання беларускiх ася- 
родкау у замежжы, яны дагэтуль застаюцца мала вывучанымi: толькi чатыры 
грунтоуныя працы, прысвечаныя жыццю беларускай дыяспары у асобных 
краiнах, -  «Беларусы у ЗША» В. Кiпеля, «Беларусы у Аустралй», «Беларусы 
у Вялiкабрытанii» Н. Гардзiенкi, «Беларусы у Канадзе» Я. Садоускага 
(на англiйскай мове). НавукоУцамi з розных краш у накiрунку даследавання 
беларускай дыяспары у Лiтве былi асветлены асобныя тэмы [3-9]. Але сення 
адсутнiчае праца, прысвечаная этналагiчнаму вывучэнню беларусау у л^оу- 
скай дзяржаве. Такiм чынам, мэта дадзенай працы -  даследаванне пытання 
захавання этнакультурных асаблiвасцей беларусау Лпьы. Тэрыторыя 
даследавання -  межы сучаснай лггоускай дзяржавы. Крынiцай даследавання 
сталi этнаграфiчныя матэрыялы, якiя былi сабраны аутарам падчас сустрэч 
з беларусамi Лiтвы на працягу 2015 года у г. Вiльнюс. Рэспандэнты 
прадстауляюць два пакаленнi жыхароу Вiльнюса: людзi ва узросце ад 35 да 
60, рэспандэнты старэйшыя за 65 год.

У вышку геапал^ычных падзей на працягу ХХ ст. пал^ычная карта 
Цэнтральна-Усходняй Еуропы змяналяся тройчы -  пасля Першай i Другой 
сусветных войнау, распаду Савецкага саюза, беларусы, яюя былi карэннымi 
жыхарамi ПаУднева-Усходнiх тэрыторый сучаснай Лггвы, сталi нацыяналь
най меншасцю Лггоускай дзяржавы. Пал^ыка Польскай, Лггоускай, Савецкай 
дзяржау, пад уплывам яюх знаходзiлася беларуская этшчная група у вышку 
геапал^ычных катаклiзмау, была накiравана на штэграцыю i асiмiляцыю 
беларускага насельнiцтва.

Працэс этшчнай мабiлiзацыi беларусау ЛГтвы на сучасным этапе звя- 
заны з палпыкай перабудовы. У БССР, як i ва ушм Савецкiм Саюзе, пачалi 
зауважацца пэуныя прыкметы лiбералiзацыi i дэструкцый савецкага грамад
ства. Пачалi узнiкаць першыя беларускiя культурна-асветныя арганiзiцыi. 
У 1988 г. быу арганiзаваны клуб аматарау беларускай народнай творчасщ 
«Сябрына» [10, арк. 4], Таварыства беларускай культуры [Там жа, арк. 10].



Пасля абвяшчэння незалежнасщ Л1твы большасць беларусау, яюя стала 
пражываюць у гэтай дзяржаве, прынял1 яе грамадзянства, а пэуная колькасць 
атрымала беларускае. 1стотна шшы маштаб набыу «нацыянал1зм дыя- 
спары» -  гуртаванне суродз1чау, выяуленне i рэал1зацыя ix нацыянальных 
1мкненняу. Беларуская грамада выразна заявiла уладам i грамадскасцi аб 
сваix нацыянальных патрэбах, неабxоднасцi адраджэння культурнай i гюта- 
рычнай спадчыны беларусау на Вшеншчыне. Так, у Вiльнi з 1993 г. дзейшчае 
беларуская сярэдняя школа iмя Францыска Скарыны. Навучальная установа 
з’яуляецца пераемнiцай традыцый Вшенскай беларускай гiмназii, якая была 
цэнтрам беларускага грамадскага жыцця у Пауднёва-Усходняй Лгтве i цэн- 
трам беларускай адукацьй на працягу свайго юнавання (1919-1944). Гэта 
была адукацыйная установа высокага узроуню, таму там, акрамя беларусау, 
вучылюя i яурэ^ i палякi, рускiя, латышы.

Сёння гiмназiя iмя Францыска Скарыны з’яуляецца адзiнай поунай 
сярэдняй беларускай школай за мяжой. Школа iмя Францыска Скарыны 
у Вшьнюсе -  цэнтр беларускай культуры. Шэраг прадметау у школе выкла- 
даецца на беларускай мове. Спецкурс «Этнакультура Беларуш» знаёмщь 
з асаблiвасцямi беларускай мовы i культуры. Але у школе ганарацца не 
толью тым, што уплываюць на фармiраванне пачуцця патрыятызму у сваix 
вучняу, але i ix высоюм узроунем адукацыi. Выпускнiкi школы маюць 
магчымасць паступаць ва установы вышэйшай адукацi Рэспублiкi Беларусь.

2 верасня 2002 года па шщыятыве Аб’яднання беларускix грамадскix 
арганiзацый Лгтвы у школе быу адкрыты музей беларускай лгтаратуры i мас- 
тацтва. Асноуную экспазiцыю музея складаюць карцшы беларускix мастакоу, 
якiя жывуць у Лгтве, карцiны, падораныя Саюзам мастакоу Рэспублт 
Беларусь, экспанаты, якiя распавядаюць пра класiкау беларускай лiтаратуры, 
выстава «Янка Купала у дыялогу культур», рэдюя, унiкальныя кнiгi. У фон
дах музея беражшва захоуваюцца шматшюя фатаграфii, фотакопii рукапiсау 
Я. Купалы, Я. Коласа, Ф. Багушэвiча, Цётю, якiя перадау Вiленскi музей iмя 
А. С. Пушкина..

У 2001 г. у Вшьш было зарэгютравана грамадскае аб’яднанне «Бела- 
рускi музей iмя 1вана Луцкевiча», якое ставщь мэтамi даследаванне стара- 
жытнай псторый, фiксацыю гiстарычнага працэсу i прэзентацыю гiстарычныx 
ведау у грамадстве. Сваю дзейнасць стваральшю грамадскага аб’яднання 
разумеюць як працяг вiленскай музейнай традыцый, якая была закладзена 
1ванам Луцкевiчам [11]. Вiленскi беларускi музей iмя 1вана Луцкевiча, дзей
насць якога была умоуна падзелена на два перыяды (1921-1939, 1939-1945), 
захавауся у памяцi наведвальнiкау як сапраудная «беларуская Мека», цэнтр 
культурнага жыцця беларусау у Вшьш, «святое месца». Установа, якая збь 
рала, захоувала, даследавала, папулярызавала сведчаннi слаунай беларускай 
гюторый, этнаграфii, мастацтва. Згадкi пра Музей можна знайсщ ва успамiнаx 
вядомых беларускix грамадскix дзеячау, паэтау, мастакоу, педагогау i звы- 
чайных наведвальшкау, якix кранулi багаццi, сабраныя шчырым захаваль- 
нiкам 1ванам Луцкевiчам. Трапчны лёс Музея i яго заснавальшкау адбiуся



у памящ сучасшкау. Г эта стала значнай стратай для усяго беларускага 
народа. Менав1та таму не спыняюцца намаганш сучасных навукоуцау, 
наюраваные на пошук, вывучэнне i аднауленне страчанай спадчыны. Адра- 
джэнне Вiленскага беларускага музея 1вана Луцкевiча -  гэта аднауленне 
i захаванне нацыянальнай памящ беларусау, вяртанне нацыянальнага сiмвала 
[10, арк. 10].

У Лгтоускай Рэспублщы дзейнiчаюць «Таварыства беларускай мовы», 
«Таварыства беларускай культуры». На факультэце славютыю Вiленскага 
педагагiчнага ушверсгтэта -  кафедра беларускай мовы, лiтаратуры i этна- 
культуры. У самой Вiльнi, Салечшках (Шальчынiнкай), Свянцянах (Швянчо- 
нiсе), Вюагшасе, Друскiнiнкаi i штттых месцах культурна-асветную працу 
вядуць 15 беларускiх аргашзацый, сярод iх ёсць Грамадства былых палгт- 
вязняу. Яны аб’яднаны вакол Каардынацыйнага савета беларускiх суполак 
у Лгтве. З 1991 года беларусюя мастакi у Вiльнюсе (А. Аблажэй, А. i К. Бала- 
ховiч, С. Зелянко, В. Кузьменка, В. Падбярэзсю, А. i С. Поклад i штттыя) 
удзельнiчаюць у выставах Аб’яднання беларускiх мастакоу краiн Балтьи 
«Маю гонар». З 1997 г. выдаецца газета беларусау Лгтвы «Рунь» [Там жа, 
арк. 4; 12].

Беларускае насельнщтва Лiтвы можна падзялщь на дзве групы -  
аутахтоннае насельнiцтва i насельнiцтва, якое м^равала з тэрыторыi Беларусi 
у пасляваенны час. Падзел звязаны з гiстарычнымi працэсамi, якiя адбывалiся 
на працягу ХХ стагоддзя. На щэнтыфжацыю чалавека з той альбо iншай 
нацыяй уплываюць розныя фактары. Па-першае, палпыка дзяржавы у якой 
пражывае чалавек i з якой атаясамлiвае сябе. Па-другое, працэсы урбанiзацыi 
i глабалiзацыi. Па-трэцяе, рэлiгiйны фактар. З улжам вышэйпералiчаных 
умоу неабходна разглядаць этнакультурныя асаблiвасцi беларускага насель- 
нiцтва Лгтвы.

Адносна месца жыхарства беларусау ЛГтвы можна падзялiць на дзве 
групы -  вясковае i гарадское насельнщтва. Для вясковага насельнщтва 
характэрным з’яуляецца пражыванне ва уласных дамах з падворкам i 
гаспадарчымi пабудовамi. Беларускае гарадское насельнщтва у большасцi 
пражывае у кватэрах шматпавярховых дамоу [Там жа, арк. 3].

Сучасныя будаушчыя тэндэнцый з’яуляюцца дамiнуючымi пры пабу- 
дове i абсталяваннi уласнага жылля беларусау Лгтвы, але у той самы момант 
людзГ iмкнуцца уключыць у iнтэр,ер жылля свае нацыянальныя адметнасцi: 
ручшю з беларускiм арнаментам, саламяныя павукi, гiстарычныя дзяржауныя 
Ымвалы i г.д. [Там жа, арк. 1].

Ва умовах глабалiзацыi для захавання сваёй щэнтычнасщ малыя этшч- 
ныя групы звяртаюцца да сваiх традыцый. Традыцыйная культура беларусау 
ёсць адзш з вызначальных нацыянальных ^мвалау. Асаблiвасцю захавання 
i рэпрэзентацыi беларускай культуры у Лгтве з’яуляецца яе адраджэнне 
Ымвальнай элiтай у гарадсюм асяроддзi (пад сiмвальнай элгтай будзем разу- 
мець сацыяльна актыуную частку насельнщтва, пераважна навуковай i твор- 
чай iнтэлiгенцыi, якая стварае i тыражуе этшчныя каштоУнасцi i Ымвалы 
i тым самым фармуе i мабiлiзуе самасвядомасць беларускага насельнiцтва 
у Лгтве). У сельскай мясцовасщ колькасць беларусау, яюя сябе прылiчваюць



да беларускай нацьй, нязначная. Тлумачыцца гэта некальюмГ прычынамг 
Па-першае, адсутнасцю сувязГ пакаленняу, кал1 частка беларусау у пасляваенны 
час была рэпрэюравана. Па-другое, аддаленасцю ад гарадсюх цэнтрау, дзе 
пытаннямГ адраджэння i захавання займаюцца беларусюя аргашзацыг 
Па-трэцяе, рэлiгiйны фактар, каш часам у адпаведнасцi з прыналежнасцю да 
пэунай канфесii чалавек адносiць сябе да той альбо iншай нацыi. Неабходна 
улГчваць, што уплыу i аутарытэт мясцовай царкоунай iерархii для вясковага 
насельнiцтва больш значны, чым расповеды «незнаёмцау» пра беларускую 
культуру. У дадзеным нашрунку спрацоувае механiзм падзелу «свой -  чужы».

Адным з крытэрыяу вызначэння беларусау Лггвы як асобнай этшчнай 
групы з’яуляецца моуны. На сучасным этапе беларуская мова у Ливе юры- 
дычна i фактычна -  мова беларускай этнакультурнай групы з абмежаваным 
характарам, ужываецца пераважна у паусядзённым жыццi i у вуснай форме. 
Валоданне ёю цi яе вывучэнне тлумачыцца найперш суб,ектыунымi прычы- 
намi. Тым не менш яна знаходзщь пэуную рэалiзацыю на макра- i мГкраузроу- 
нях у лгтусюм грамадстве i выглядае наступным чынам: 1) выкарыстанне 
беларускай лiтаратурнай мовы у лiтаратурнай унармаванай i прастамоунай 
разнавгднасцях; 2) сфера ужывання беларусюх дыялектау на беларуска-лiтоУ- 
скiм памежжы; 3) беларускг лiнгвiстычны уплыу на мауленне прадстаушкоу 
шитых нацыянальных груп [8, с. 226].

У той самы час неабходна адзначыць, што валоданне i выкарыстанне 
беларускай мовы не з’яуляуляецца поуным крытэрыем iдэнтыфiкацыi нось- 
бгга з нацыяй, на мове якой ён размауляе. Пацвярджэннем з’яуляецца арты- 
кул навукоуца Валерыя Чэкмана, я к  быу напiсаны па вынiках мовазнаучай 
экспедыцыi 1989 г. па тэрыторыях, дзе пражываюць палякi. У сваёй працы 
аутар разглядае пытаннi «простай мовы» (беларускай) i суадносiн выка- 
рыстання беларускай, польскай i лГтоускай моу польскiм насельнiцтвам 
Лггвы. Даледчык звяртае увагу на тое, што усё беларускамоуныя палякi лiчаць 
польскую мову хутчэй за культурную i прэстыжную. З чужымГ людзьмГ 
стараюцца заусёды размауляць па-польску. На пытанне, якую мову беларуска- 
моуныя палят лiчаць за сваю родную (нават, тыя яюя размауляюць вык- 
лючна па-беларуску), без разваг абiраюць польскую, толью адзшю назвалi 
роднай мовай «простую», шхто з апытаных не называе яе беларускай [13].

Вызначальным нацыянальным сiмвалам беларусау з’яуляецца трады- 
цыйны касцюм. Сярод беларусау ЛГтвы распаусюджаны касцюмы з дзвюма 
асноУнымi вiдамi вышыукГ -  геаметрычнай i раслiннай. Традыцыйны касцюм 
беларусы апранаюць на святы, у паусядзённым жыцщ -  сучаснае адзенне.

У пытанш захавання традыцыйнай культуры неабходна вылучыць два 
узроунг Першы -  сямейныя традыцыi. Згодна са словамi Мiраславы Русак: 
«У нас так прынята. Вялжае свята -  Вялшдзень, Каляды -  збГраемся усёй 
сям’ёй, прыязджаюць дзещ, уную... на Каляды гатовГм ежу. Патрэбна каб 
было 12 страу, вось дамауляемся i кожная гатовщь. Гэта постная куцця -  усё 
без мяса. Абавязкова куццю робГм, кожны з нас спрабуе» [10, арк. 2].

Друп -  рэпрэзентацыя i захаванне беларусюмГ аргашзацыямй Так са 
слоу Валянщна Стэха: «Мы рыхтуемся загаддзя. Вось, напрыклад, перад 
КалядамГ даём абвестку, што у гэтым годзе калядаваць будзем у таю дзень.



Часам людзГ самГ тэлефануць запрашаюць, часам самГ звошм -  удакладняем. 
У дзень калядавання з гуртом “Сябрына” гдзем вшшаваць людзей са святам 
з казой, зоркай. За стольк год людзГ ужо ведаюць i самГ запрашаюць» [10, 
арк. 4]. Традыцыйным стала для беларусау Лггвы «Свята беларускай песнi», 
якое адбываецца штогод у розных гарадах лггоускай дзяржавы. На мерапры- 
емства прыязджаюць беларускiя калектывы з усёй Ливы, таксама на свята 
запрашаюць калектывы з Беларусi [Там жа, арк. 1].

У той жа самы момант у жыцщ беларусау Лггвы ёсць i цяжкасцi. Адна 
з ix -  стварэнне беларускай дыяспары. Справа у тым, што актывютамГ нацыя- 
нальнага уздыму у 1980-я -  90-я гг. у большасщ былГ людзГ ва узросце 
20-40 гадоу. Прайшло некальк дзясяткау гадоу -  моладзь, якая нарадзГлася 
у Лгтве у гэты перыяд далучаецца да працэсу глабалГзацыг выязджае 
вучыцца i працаваць за межы Ливы, а людзГ, яюя прыязджаюць з Беларуш 
з мэтай навучання, працы -  не праяуляюць сваёй актыунасцг Аднауленне 
беларускix суполак практычна не адбываецца i у вышку колькасць беларусау 
у Лиле знiжаецца. КалГ у 1989 г. паводле дадзеных перапiсу у Лiтве 
пражывала 63 тысячы беларусау, то за 12 гадоу колькасць беларусау 
зменшылася: паводле дадзеных ЛГтоускага статыстычнага дэпартамента, на 
тэрыторьй ЛiтоУскай дзяржавы у 2001 г. пражывала 42 866 беларусау [14].

Таюм чынам, у вышку геапалГтычных змен на карце Еуропы на 
працягу ХХ ст. беларусы ператварылiся з карэнных жыхароу ВГленшчыны 
у нацыянальную меншасць Лгшускай дзяржавы. Сёння беларусы у Лiтве 
з’яуляюцца трэцяй па колькасцi нацыянальнай меншасцю. Уздым бела- 
рускага жыцця на сучасным этыпе у ЛiтоУскай рэспублщы звязаны 
з пачаткам перабудовы. Для развщця беларускix цэнтрау у Лгтве важнае 
месца займае стабiльная грамадска-палГтычная i культурная спуацыя 
у Беларуси дзяржауная зацiкауленасць у заxаваннi сваix этшчных асаблй 
васцяу. Этнанацыянальныя щэалогй, захаванне i распрацоУкi творчай элГтай 
вобразау мiнулага спрыяюць кансалiдацыi беларускай супольнасщ 
i фармiраванню этнiчнай щэнтычнасщ розных узроуняу.
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Т. М. Саучук (Мшск)

СПЕЦЫФ1КА ЭМП1РЫЧНАЙ АРГУМЕНТ АЦЫ1 
У БЕЛАРУСКА- I РУСКАМОУНАЙ ГУМАН1ТАРЫСТЫЦЫ

Зварот да эмпiрычнай аргументацыi у дыскурсе гуманiтарных навук -  
натуральная i таму пашыраная з’ява. Абгрунтаванне новых щэй, доказ гiпотэз, 
падтрымка пэуных пунктау погляду звычайна прадугледжвае выкарыстанне 
не толькi тэарэтычных разважанняу, але i фактычных даных. Прыватныя 
выпадкi, да якiх апелюе аргументатар падчас доказу тэзюа, уваходзячы 
у структуру аргументами, набываюць статус фактау i утвараюць асобую -  
фактуальную, або эмпiрычную, мадэль аргументацыi. Выкарыстанне факту- 
альных схем у аргументатыунай практыцы грунтуецца на унiверсальным 
мехашзме iх уздзеяння: калi рэцыпiент згаджаецца з эмпiрычнымi аргумен- 
тамi, ён абавязкова прымае i тэзiс на падставе канвенцыянальнай (узгодненай 
i агульнаусвядомленай) сувязi памiж складнiкамi аргументацыi.

Аналiз навуковых артыкулау камунiкатыуных накiрункау гумашта- 
рыстыкi (сацыялогii, псiхалогii, культуралогii, лшгвштыю, журналiстыкi) дае 
падставу меркаваць, што эмтрычная аргументацыя у навукова-гуманiтарным 
дыскурсе характарызуецца спецыфiчнасцю, крынiца якой -  своеасаблiвасць 
гэтага тыпу дыскурсу.

http://vilnia
http://www.stat.gov.lt/07.pdf

