
У пошуках малой радзімы

Эсэ–даследаванне

Андрэй Дуброва



Частка 1. 

Паняцце малой радзімы

Малая радзіма ў прасторавым, 
часавым і псіхалагічным 
вымярэнні

Феномен малой радзімы разглядаць 
можна з розных бакоў. Перш за ўсё гэта 
літаратурная метафара. У творах паэтаў 
і празаікаў малая радзіма ідэалізуецца і па-
даецца як адна з навялікшых каштоўнасцей. 
У Год малой радзімы Цэнтральная біб-
ліятэка імя Янкі Купалы падрыхтавала спіс 
беларускіх мастацкіх твораў, у якіх раз-
глядаецца гэтая тэма1. Аднак разуменне 
малой радзімы як літаратурнай метафа-
ры ці мастацкага вобраза варта лічыць 
беспадстаўна звужаным: яна застаецца зы-
ходным пунктам і базавым інструментам 
светапогляду чалавека.

Малая радзіма з’яўляецца і геаграфічнай 
адзінкай — адносна невялікім рэгіёнам, 
населеным пунктам, мясцовасцю, якая 
«выдзеленая індывідуальна для кожнага 
носьбіта гэтага феномена»2. Тым не менш, 
гэтую мясцовасць нельга акрэсліць дастат-
кова канкрэтна і ўніверсальна: гэта можа 
быць месца нараджэння, месца, з якім звя-
заныя дзіцячыя ўспаміны, ці нават месца, 
звязанае з мінулым продкаў, у якім чалавек 
ніколі не быў. Малая радзіма ў свядомасці 
чалавека можа мець розныя маштабы: 
як паасобна Тураў, Жыткавіцкі раён, Па-
лессе, так і ўсё пералічанае адначасова. 

1 Малая радзіма беларускіх пісьменнікаў 
[Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: kupala-
library.iatp.by/userfiles/file/+Выпуск_1%20
на%20сайт.pdf. — Дата доступу: 14.08.2019.

2 Величко Т. В. Феномен «малой родины»: 
содержание и значение [Электронны рэ-
сурс]. — Рэжым доступу: www.pws-conf.ru/
nauchnaya/lss-2007/356-filosofskie-modeli-i-
koncepcii-razvitiya-sovremennogo-obschestva/
7912-fenomen-lmaloy-rodinyr-soderjanie-i-
znachenie.html. — Дата доступу: 14.08.2019.  
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Разглядаючы значэнне малой радзімы ў твочасці 
Адама Міцкевіча, гродзенскі даследчык, канды-
дат філасофскіх навук Мікалай Бяспамятных ад-
значае розніцу паміж рэгіёнам і малой радзімай: 
пэўны рэгіён (у выпадку з Адамам Міцкевічам —
Навагрудчына) мае шэраг аб’ектыўных характа-
рыстрык: прыродна–геаграфічныя асаблівасці, 
структура гаспадаркі, этнаграфічныя адметнасці 
і г. д; малая радзіма, нават калі яна супадае з гэтым 
рэгіёнам, у кожнага чалавека свая, напоўненая 
суб’ектыўнымі асацыяцыямі1.

Выбітны нямецкі гісторык Алейда Асман звяр-
тае ўвагу на тое, што частка чалавечай памяці 
«прывязаная да пэўных тапаграфічных каарды-
нат» і не можа быць перанесеная ў сховішчы — 
архівы, музеі, кнігі2. Акрамя таго, для разумення 
малой радзімы варта ўлічваць ролю міграцый: 
людзі, якія ўсё жыццё пражылі ў бацькоўскім 
і дзедаўскім краі, бачаць малую радзіму інакш, чым 
тыя, хто мае досвед міграцыі, уласны ці атрыманы 
ў спадчыну.

Нельга не заўважыць, што згаданыя вышэй 
азначэнні малой радзімы звернутыя пераважна 
ў мінулае і прывязаныя да прыватнага досведу 
канкрэтнай асобы, што дазваляе вызначаць ма-
лую радзіму як індывідуальнае мемарыяльнае 
месца ці лакалізаваную форму індывідуальнай 
памяці. Аднак гэтае мемарыяльнае месца існуе 
не толькі ў рэальнасці, але і ў памяці чалавека 
і яго свядомасці, якія натуральным чынам уплы-
ваюць на цяперашнія і будучыя ўчынкі, мары 
і памкненні. У маштабах чалавечага жыцця ма-
лая радзіма часцей звязаная з дзяцінствам і ма-

ладосцю, падчас якіх закладаюцца сацыяльна 
значныя рысы асобы як часткі грамадства. У сваю 
чаргу, Алейда Асман мяркуе, што адной з за-
дач падобных мемарыяльных месцаў з’яўляец-
ца «вяртанне падзей з мінулага ў сучаснасць», 
а чалавек, які вяртаецца на малую радзіму, 
«становіцца турыстам, які наведаў ўласнае дзя-
цінства і юнацтва»3. Можна меркаваць, што ў ча-
савым вымярэнні малая радзіма не абмежава-
ная мінулым, хоць часта выступае інструментам 
яго актуалізацыі.

Малая радзіма можа разглядацца і як псі-
халагічны феномен — станоўчае ўяўленне 
пра пэўны перыяд, блізкіх людзей, лад жыц-
ця, каштоўнасці або традыцыі. З гэтага пункту 
гледжання малая радзіма можа набываць са-
кральнае значэнне (імкненне быць пахаваным 
на «зямлі бацькоў» — адзін з прыкладаў та-
кой сакралізацыі)4, а сувязь з ёй набывае рысы 
ідэалізацыі і настальгіі5. Расійскі даследчык, док-
тар геаграфічных навук Міхаіл Крылоў разгля-
дае малую радзіму як псіхалагічны феномен праз 
наступныя прыкметы: 1) умоўная цэласнасць 
тэрыторыі; 2) асяроддзе пражывання і ўзаема-
дзеяння людзей; 3) культурная і прасторавая 
ідэнтычнасць рэгіёна6. Акрамя таго, часам ма-
лой радзімай могуць лічыцца месцы, не звяза-
ныя з дзяцінствам — радзіма бацькоў або месца, 
дзе чалавек стварыў сям’ю ці знайшоў сяброў 
і працу, калі дзяцінства звязанае са шматлікімі 
пераездамі ці бежанствам. У такіх выпадках пер-
шасную ролю адыгрывае якраз псіхалагічнае ба-
чанне малой радзімы. 

Актуальнае

1 Беспамятных, Н. «Малая родина»: между литературной метафорой и научной категорией. «3 краю 
Навагрудскага...» (малая айчына у жыцці i творчасці Адама Міцкевіча): зб. навук. пр. / пад рэд. праф. С. П. Му-
сіенкі. — Гродна: ГрДУ, 2006. — С. 240–241.

2 Ассман, А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Алейда Ассман; 
пер. с нем. Бориса Хлебникова. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — С. 236.

3 Тамсама.
4 Величко, Т. В. Феномен «малой родины»: содержание и значение [Электронны рэсурс] / Т. В. Величко // Рэ-

жым доступу: www.pws-conf.ru/nauchnaya/lss-2007/356-fi losofskie-modeli-i-koncepcii-razvitiya-sovremennogo-
obschestva/7912-fenomen-lmaloy-rodinyr-soderjanie-i-znachenie.html. — Дата доступу: 14.08.2019.

5 Беспамятных, Н. «Малая родина»: между литературной метафорой и научной категорией. «3 краю На-
вагрудскага...» (малая айчына у жыцці i творчасці Адама Міцкевіча): зб. навук. пр. / пад рэд. праф. С .П. Мусіен-
кі. — Гродна : ГрДУ, 2006. — С. 244-245.

6 Крылов М. П. Региональная идентичность в европейской России / М. П. Крылов. — М.: Новый хронограф, 
2010 г. — с.188.
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Такім чынам, даследуючы феномен малой ра-
дзімы, варта разглядаць яго як найменей у трох 
вымярэннях: прасторавым, часавым і псіхалагіч-
ным, разумеючы індывідуальныя асаблівасці шля-
ху канкрэтнага чалавека, што ў пэўных умовах 
можа стаць невычэрпнай крыніцай для творчасці.

Малая радзіма і ідэнтычнасць: «малая 
радзіма» vs «вялікая радзіма», значэнне 
малой радзімы ў кантэксце глабалізацыі

Перш за ўсё ідэнтычнасць з’яўляецца наступ-
ствам эмацыйна–кагнітыўнага працэсу (сама)ідэн-
тыфікацыі, падчас якога адбываецца неўсвядом-
ленае атаясамліванне суб’ектам сябе з іншым 
суб’ектам, з групай і інш1.

Уплыў малой радзімы на (сама)ідэнтыфікацыю 
можна прасачыць на некалькіх узроўнях.

Па–першае, амаль кожная краіна мае рэгіё-
ны з пэўнымі культурнымі, геаграфічнымі ці гіс-
тарычнымі асаблівасцямі. Нават пры доўгім існа-
ванні краіны жыхары асобных рэгіёнаў захоўва-
юць адрозненні ў адзенні, ежы, рэлігіі, светаўспры-
манні, мове і інш., але гэтыя адрозненні, зразумелыя 
і істотныя для жыхароў гэтай краіны, могуць па-
дацца нябачнымі ці нязначнымі для замежнікаў. 
Жыхары Францыі за мяжой ідэнтыфікуюць сябе як 
французаў, але між сабой усведамляюць розніцу 
паміж эльзасцамі, брэтонцамі і аксітанцамі.

Па–другое, гісторыя вялікай радзімы (нацыя-
нальная гісторыя) не заўсёды супадае з гісторыя 
малой радзімы (рэгіянальнай гісторыяй). Канкрэт-
ны рэгіён можа мець адрозны ад іншых частак 
краіны гістарычны досвед, мясцовая гісторыя 
ў чымсьці можа быць больш ці менш трагічнай, 
больш ці менш міфалагізаванай. Варта пагадзіцца 
з тым, што рэгіянальная гісторыя не з’яўляецца 
настолькі зборнай ды ідэалізаванай, як нацыя-

нальная гісторыя. Нацыянальная гісторыя вы-
ступае інструментам канструявання ідэнтычнасці 
і сродкам згуртавання, але ў той жа час можа 
быць інструментам палітычнай маніпуляцыі, 
распальвання нянавісці і супрацьпастаўлення2. 
Нацыянальная гісторыя накіраваная на выха-
ванне патрыятызму і гонару за сваю краіну, з–за 
чаго не пазбаўленая міфаў і перабольшанняў. 
Рэгіянальная гісторыя звяртае ўвагу перадусім на 
звычаі, ежу, рамёствы, гаспадарку — сферы, якія 
менш палітызаваныя і менш цікавыя для вялікай 
радзімы. Сапраўднай антыутопіяй можна лічыць 
адзіную версію гісторыі для ўсёй краіны і забарону 
рэгіянальнай гісторыі.

Вядомы польскі сацыёлаг Станіслаў Асоўскі 
называе малую і вялікую радзіму адпаведна аса-
бістай і ідэалагічнай радзімай. На яго думку, 
асабістая радзіма — гэта край, знаёмы чалаве-
ку з уласнага досведу, край, з якім чалавек мае 
асаблівыя, асабістыя і непасрэдныя адносіны, 
край, трывалыя эмацыйныя сувязі з якім ства-
раюцца перадусім у дзяцінстве; а ідэалагічная 
радзіма — гэта агульная тэрыторыя людзей, 
якія належаць да адной нацыі. Радзіма, на думку 
Асоўскага, не з’яўляецца геаграфічным паняц-
цем, якое можна характарызаваць без звароту да 
псіхічных асаблівасцей канкрэтнай супольнасці. 
Тэрыторыя становіцца радзімай, калі ёсць група 
людзей, якія пэўным чынам фарміруюць вобраз 
гэтай тэрыторыі3. Гэта значыць, што людзі, якія на-
лежаць да адной нацыі, могуць мець розныя ма-
лыя радзімы, але вялікая радзіма ў іх агульная.

Па–трэцяе, асэнсаванне гістарычнай траўмы 
(вайна, бежанства і да т.  п.) асобным чалавекам 
будзе нашмат больш паспяховым, калі пачынаць 
такое няпростае знаёмства са сцяжынак малой 
радзімы. Нацыянальная гісторыя заўсёды імкнецца 
падвесці вынікі, падлічыць усе ахвяры, узвесці 
або знесці помнікі, каб нарэшце паставіць кропку 

1 Дрегало, А. А., Ульяновский, В. И. Средовые особенности социальной идентичности как предмет социо-
логического анализа / А.  А.  Дрегало, В.  И.  Ульяновский. — Дата доступу: https://narfu.ru/university/library/
books/1187.pdf. — Дата доступу: 14.08.2019.

2 Историческая политика в 21 веке // Науч. ред. А. Миллер, М. Липман. — М.: Новое литературное обо-
зрение, 2002. — С. 19.

3 Cit. ex: Добжинський, А. «Мала вітчизна» в світі змінливих ідентичностей / А. Добжинський // Наукові запис-
ки [Національного університету «Острозька академія»]. — Сер.: Культурологія. 2010. — Вип. 5. — С. 595–610.
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і лічыць праблему канчаткова вырашанай і зразу-
мелай, тады як рэгіянальная гісторыя працягвае 
існаваць у шэптах, намёках, крыўдах, недамоўках 
і застаецца нязгоднай да той пары, калі прычыны 
падзей мінулага канчаткова не пераадоленыя1. 
Варта пагадзіцца і з тым, што рэгіянальны маштаб 
пэўнай трагедыі асэнсаваць прасцей за мільёны 
абстрактных ахвяр, а лёсы ўласных продкаў ці іх 
суседзяў больш даступныя і больш цікавыя для 
спасціжэння.

Па–чацвёртае, глабалізацыя паступова сцірае ад-
розненні ў светаўспрыманні і стварае адзіную гісто-
рыю з агульнымі траўмамі і дасягненнямі. Пошук 
рэгіянальнай ідэнтычнасці з’яўляецца натуральнай 
рэакцыяй на глабалізацыю, імкненнем зразумець 
сябе і знайсці адрозненні. Калі ежа, адзенне, тэхніка 
і літаратура становяцца аднолькавымі паўсюль, да-
водзіцца азірацца на малую радзіму ў пошуках нат-
хнення для стварэння адметных і канкурэнтаздоль-
ных прадуктаў і ідэй. Як адзначае расійскі даслед-
чык Барыс Чэчат, у эпоху глабалізацыі адбываецца 
трансфармацыя разумення малой радзімы як фе-
номена традыцыйнага грамадства з–за павелічэння 
мабільнасці людзей і фарміравання новых групавых 
ідэнтычнасцей2. Негатыўны ўплыў глабалізацыі бач-
ны ў сціранні лакальнай культуры, распаўсюджванні 
сусветных рэлігій, спрашчэнні традыцый і страце 
іх даўнейшага сэнсу, а рэдкая цікавасць да малой 
радзімы становіцца наступствам вывучэння сямей-
нага радаводу. З іншага боку, можна знайці і пазітыў-
ны ўплыў: дзякуючы развіццю тэхналогій і выхаван-
ню шматкультурнай цярплівасці да іншых мігранты 
захоўваюць некаторыя асаблівасці малой радзімы 
на новым месцы. Аднак найбольш каштоўнымі 
адметнасцямі малой радзімы ў час глабалізацыі вы-
ступаюць тыя, якія чалавек можа перавезці з сабой: 
мову, рэлігію, ежу і да т. п., а не тэрыторыю3.

Актуальнае

1 Адорно, Т. Что значит «проработка прошлого» 
[Электронны рэсурс] / Т. Адорно. — Неприкосновен-
ный запас, 2005. — №2–3(40–41). — Рэжым доступу: 
magazines.russ.ru/nz/2005/2/ado4-pr.html. — Дата до-
ступу: 14.08.2019.

2 Чечет, Б. Ф. Малая родина как форма идентич-
ности / Б.  Ф.  Чечет. — Вестник Ангарского госу-
дарственного технического университета. — № 11, 
2017. — С. 290–293.

3 Тамсама.
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Горад як малая радзіма. 
Асабісты горад

Для значнай часткі сучасных беларусаў малой 
радзімай з’яўляецца горад — пераменлівая пра-
стора, дзе сканцэнтраваныя навуковыя, адукацый-
ныя, прамысловыя і гандлёвыя рэсурсы краіны. 
Гістарычна еўрапейскі горад выступае як ася-
роддзе эканамічных і гуманітарных магчымасцей 
і цэнтр прыцягнення жыхароў вакольных рэгіёнаў.

Прасторавыя, часавыя і псіхалагічныя характа-
рыстыкі горада як малой радзімы маюць пэўныя 
асаблівасці. Разуменне «свайго» горада вельмі 
адрозніваецца ў канкрэтных людзей: гэта можа 
быць кватэра, шматкватэрны дом, двор, квартал 
і, нарэшце, увесь горад. Гэта можа быць калектыў 
у школе або на працы, сябры і настаўнікі, суседзі па 
лесвічнай пляцоўцы і знаёмыя па двары. Зрабіць 
горад малой радзімай могуць не толькі гады 
дзяцінства, але і добрая праца ці доўгачаканае 
месца вучобы, калі горад выступае марай і месцам 
яе рэалізацыі. Асаблівае бачанне горада маюць 
пісьменнікі, філосафы і іншыя адмыслоўцы, якія 
тэарэтызуюць яго штодзённую эмацыйнасць, ства-
раючы канцэптуальны партрэт. 

Польскі гісторык і сацыёлаг Анджэй Маер пра-
панаваў канцэпцыю асабістага горада: на яго 
думку, гэта «прыўласнены фрагмент космасу, які 
з’яўляецца тэрыторыяй паходжання або пражы-
вання, з якой чалавек адчувае сябе звязаным»1. 
У гэтай тэорыі найбольш цікавымі выступаюць 
практыкі прыўласнення гарадской прасторы, якія 
і робяць горад малой радзімай.

Перш за ўсё гэта гарадская сацыяльная іерархія 
міжасабовых стасункаў, дзякуючы якім у горадзе 
ёсць «свой» доктар, «свой» аўтамеханік, «свой» цы-
рульнік, ветлівая прадавачка Алена ў краме каля 
дома ці правераны камп’ютарны майстар Віталь, 
якога можна параіць сябрам і знаёмым. Асабісты 
горад заселены «сваімі» людзьмі, тады як незна-
ёмыя застаюцца безаблічным фонам2. Дзякуючы 

Андрэй Дуброва. У пошуках малой радзімы

1 MAJER, A. Miasto w osobistym wymiarze (Горад 
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сацыяльным сувязям гараджане падзяляюцца на 
сваіх, якія звязаныя нябачнай сеткай кантактаў 
і «маюць сапраўднае права на горад», і чужых, 
якія застаюцца «бяздомнымі, хуткаплыннымі 
качэўнікамі і турыстамі, талерантнымі гасцямі ці 
зламыснікамі»1. Разуменне часткі горада і часткі 
яго жыхароў як «сваіх» Анджэй Маер называе 
мікропалісам, горадам у горадзе, унікальным 
асабістым досведам, які адлюстроўвае рэальную 
сувязь чалавека з гарадской прасторай2.

Дзейсным сродкам прыўласнення гарад-
ской прасторы з’яўляюцца вулічнае мастацтва, 
графіці, а таксама аб’явы і рэклама, якія здоль-
ныя індывідуалізаваць аднатыпныя элементы га-
радской архітэктуры. Актыўнаму калектыўнаму 
прыўласненню гарадской прасторы спрыяюць 
таксама разнастайныя святы, фэсты, дэманстрацыі 
і г. д., калі частка жыхароў перашкаджае астатнім 
карыстацца пэўным паркам ці вуліцай. Найбольш 
высакародным спосабам прыўласнення гарад-
ской прасторы варта лічыць асабісты клопат пра 
горад, яго добраўпарадкаванне, удзел у экалагіч-
ных і культурніцкіх ініцыятывах, суботніках.

Іншай магчымасцю прыўласнення гарадской 
прасторы з’яўляецца карта горада. У папяровым 
варыянце ці ў сматфоне яна больш–менш адноль-

кавая для ўсіх і адлюстроўвае істотныя элементы 
гарадской інфраструктуры. Аднак штодня кожны 
жыхар горада несвядома стварае ўласную карту 
горада, карту перамяшчэнняў, дзе выбар шляхоў 
залежыць ад жыццёвага досведу, інфармаванасці 
ды знаёмстваў. З цягам часу гэткая карта прасторы 
трансфармуецца, але застаецца індывідуальнай 
для кожнага чалавека. Адпаведна, такіх асабістых 
карт у адным і тым жа горадзе бясконца шмат3. 
Калі чалавек усё жыццё ці шмат гадоў жыве на 
адным месцы, яго карта горада становіцца час ад 
часу больш складанай і шматслойнай, узбагача-
ецца новымі элементамі, уражаннямі, успамінамі 
і перажываннямі4.

Прыўласніць гарадскую прастору можна і шля-
хам самаідэнтыфікацыі з пэўнымі гарадскімі 
раёнамі, як ускраінамі (Сэн–Дэні, Новая Вільня, 
Шабаны), так і славутымі часткамі горада (Таймс–
сквер, палі Марса, Верхні горад і да т. п.). Магчымая 
ідэнтыфікацыя не з пэўнымі аб’ектамі, а з мясцо-
вай супольнасцю, прыналежнасць да лакальнай 
традыцыі, разуменне гарадской міфалогіі.

На думку Анджэя Маера, асабісты горад скла-
даецца з біягенных (прыродных і матэрыяльных), 
псіхагенных (знешніх і ўнутраных асаблівасцей 
кожнага чалавека) і сацыягенных (сацыяльна–
культурнай спадчыны і мясцовай ідэнтычнасці) 
складнікаў5, кожны з якіх спрыяе фарміраванню 
асабістага горада ў свядомасці канкрэтнага ча-
лавека. Гэта выглядае надзвычай цікавым, калі 
ўлічваць ананімнасць вялікіх гарадоў, у выніку 
чаго вобраз асабістага горада можа моцна 
адрознівацца ў выпадковых мінакоў. На станоўчае 
ці адмоўнае ўяўленне горада як малой радзімы 
ўплываюць наяўнасць працы і месцаў адпачын-
ку, сацыяльных аб’ектаў і транспарту, магчымасць 
выхоўваць дзяцей і развіваць бізнэс.
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Адрозны ад большасці людзей асабісты го-
рад маюць працаўнікі грамадскага транспарту, 
міліцыянеры, мясцовыя палітыкі, краязнаўцы —
тыя, хто прызвычаіўся бачыць горад як сет-
ку сацыяльных стасункаў ці інфраструктурных 
праектаў1.

Такім чынам, асабісты горад — гэта пры-
ўласненая чалавекам (ці групай людзей) частка 
гарадской прасторы, якая адлюстроўвае індыві-
дуальныя (ці калектыўныя) перавагі і памкненні, 
досвед і каштоўнасці. Пераезд на іншае месца 
не можа сцерці сувязі з малой радзімай, у якой ча-
лавек правёў значную частку свайго жыцця. 

Малая радзіма 
як страчаная зямля продкаў. 
Вёска як малая радзіма

Малая радзіма дагэтуль часта асацыюецца 
з вёскай — асяродкам развіцця і захавання бела-
рускай культуры да сярэдзіны ХХ стагоддзя. Абса-
лютная большасць жыхароў сучасных беларускіх 
гарадоў — гэта вяскоўцы ці іх нашчадкі ў пер-
шым–другім пакаленнях. І вёска, гэтая страча-
ная зямля продкаў, можа разглядацца як зніклая 
цывілізацыя — беларуская Атлантыда, а цікавасць 
да малой радзімы — як адчайная спроба захаваць 
хоць каліва каштоўных скарбаў гэтай цывілізацыі.

Перш за ўсё малая радзіма размаўляла на ін-
шай мове. Сукупнасць неўнармаваных беларускіх 
дыялектаў была адным з першых сродкаў навуко-
вай ідэнтыфікацыі беларусаў у даследчых працах 
ХІХ стагоддзя. На сёння, нягледзячы на замацава-
ны ў Канстытуцыі дзяржаўны статус, беларуская 
мова не з’яўляецца мовай штодзённых зносін для 
большасці беларусаў2.

Акрамя таго, малая радзіма карысталася ін-
шым календаром. Гэта быў земляробчы калян-
дар, у якім хрысціянскія святы былі прывязаныя 
да пэўных гаспадарчых прац. Ці можа сучасны 
гарадскі беларус разумець усю паэтыку, мудрасць 
і гумар абяцання зрабіць што–небудзь «на свя-
тыя ніколі», не ўсведамляючы ролі свят Міколы 
(летняга і зімняга) для нашых продкаў? Праца на 
зямлі, сама зямля былі асновай гэтага календара 
і стрыжнем беларускай тоеснасці. Вось як пра гэта 
піша паэт, літаратуразнаўца, даследчык белару-
скага фальклору на ўсходняй Беласточчыне Алесь 
Барскі (сапр. Аляксандр Баршчэўскі): «Ёсць яшчэ 
ў беларускіх вёсках катэгорыя людзей, беспа-
мятна адданых зямлі. Мабыць, гэта ўжо апошняя 
генерацыя тых беларусаў, для якіх зямля, гаспа-
дарка была не толькі тым, што запэўнівае чала-
веку матэрыяльны быт, але і свайго роду рэлігіяй, 
духоўнай стравай»3.

Цікава, што памяць малой радзімы захоўвала 
іншае ўспрыманне часу. Сучасныя жыхары гара-
доў навучаныя ў школе ўспрымаць час ў выглядзе 
лініі са стрэлкай, дзе злева — мінуўшчына, а спра-
ва — будучыня. Дзякуючы школьнай адукацыі 
і вывучаным гістарычным падзеям мы прызвы-
чаіліся падзяляць мінулае на прапанаваныя гісто-
рыкамі эпохі. Калектыўная памяць не ведала та-
кога падзелу, захоўваючы ўсе гістарычныя па-
дзеі і ўспаміны пра іх, паступова змяняючыся 
і міфалагізуючыся са зменай пакаленняў. Трады-
цыйнае грамадства не супрацьпастаўляла мінуў-
шчыну будучыні, яны суіснавалі ў сістэме каарды-
нат, якая складалася з лакацый, вядомых тагачас-
наму чалавеку, — сваёй вескі і пэўных навакольных 
тэрыторый, тады як час разглядаўся «вечным»4. 
Для сучаснай гістарычнай памяці час з’яўляецца 
ўсяго толькі яшчэ адной сістэмай каардынат.
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Цывізацыйнае адрозненне двух тыпаў гра-
мадства — сучаснага і традыцыйнага — пра-
сочваецца не толькі ў эканамічных, гаспадар-
чых, сацыяльных структурах, іншым успры-
манні часу і календара, але і ў памяці, калі 
«“аўтэнтычнасць” народнай памяці супраць-
пастаўляецца стэрыльнасці і манахромнасці 
афіцыйнай памяці»1. Імаверна, што падарожжа 
на машыне часу нават на сто гадоў назад у ра-
давую вёску было б адкрыццём таго, наколькі 
адрозны сучасны светапогляд ад светапогляду 
ранейшых беларусаў. Вывучэнне скарбаў малой 
радзімы дапамагае лепш разумець традыйную 
беларускую культуру і больш грунтоўна разва-
жаць пра сучаснасць і будучыню.

Частка 2. 

Увага да малой радзімы 

ў беларускім грамадстве 

як рэакцыя на ўрбанізацыю

Трансфармацыя беларускага грамадства 
ў ХХ стагоддзі. Урбанізацыя як ключ 
да разумення сучаснай Беларусі

У ХХ стагоддзі беларусы сутыкнуліся са шмат-
лікімі выпрабаваннямі, якія карэнным чынам 
змянілі беларускія рэгіёны, дэмаграфічныя па-
казчыкі, структуру і спосабы гаспадарання, а так-
сама ідэнтычнасць і светапогляд. 

Першая сусветная вайна падзяліла беларускія 
этнічныя землі на дзве часткі, а пасляваенныя 
змены на палітычнай карце Еўропы прывялі да за-
мацавання такога падзелу Рыжскім мірам амаль 

на дваццаць гадоў. Агульныя страты беларусаў 
падчас гэтай вайны ацэньваюцца гісторыкамі 
ў паўтара мільёна чалавек2.

Рэвалюцыі 1917 года знішчылі Расійскую ім-
перыю і яе грамадска–палітычныя інстытуты: 
манархічную ўладу, станавы падзел, дзяржаўную 
рэлігію і інш. Дзякуючы рупліўцам на ніве на-
цыянальнага адраджэння беларусы здолелі 
зацвердзіць сваю дзяржаўнасць і атрымалі магчы-
маць для развіцця нацыянальнай культуры, навукі 
і літаратуры.

Новы дзяржаўны лад, натхнёны ідэямі роў-
насці і прагрэсу, распачаў разбурэнне трады-
цыйнага грамадства і прапанаваў новыя стан-
дарты адукацыі, эканомікі і ўласнасці. Пас-
лярэвалюцыйная барацьба за ўладу прывя-
ла да пабудовы таталітарнай дзяржавы, якая 
мела шмат абмежаванняў для нацыянальнага 
і асабістага развіцця, у тым ліку рэпрэсіўнага ха-
рактару. У гэтых складаных умовах адбываліся 
індустрыялізацыя і калектывізацыя Беларусі, 
якія паступова дэвальвавалі сялянскую працу 
і падштурхоўвалі да пераезду ў гарады.

Найвялікшым выпрабаваннем для Беларусі ста-
ла Другая сусветная вайна, падчас якой Беларусь 
страціла, па розных падліках, ад двух з паловай да 
трох мільёнаў чалавек, яшчэ чатырыста тысяч ча-
лавек былі вывезеныя на прымусовыя працы. Пад-
час вайны былі разбураныя амаль усе беларускія 
гарады, знішчаная інфраструктура і эканамічныя 
магутнасці, страчаныя і пашкоджаныя гісторыка–
культурныя каштоўнасці3.

Пасляваенны час у развіцці беларускага гра-
мадства характарызаваўся панаваннем адной 
ідэалогіі і замацаваннем дзяржаўнага кантро-
лю ва ўсіх сферах дзейнасці чалавека. Дзяржа-
ва вызначала кірункі развіцця мовы, культуры 
і літаратуры.

1 Olick, J. K. Collective Memory: The Two Cultures (Олік Джэфры К., Калектыўная памяць: дзве культуры) /
Дж.  К.  Олік [Рэжым доступу]. — Рэжым доступу: https://www.sfu.ca/cmns/courses/2012/487/1-Extra%20
Readings/olick1999.pdf. — Дата доступу: 23.08.2019.

2 Литвин, А. М. Беларусь в годы первой мировой войны: опыт участия и последствия [Электронны рэ-
сурс] / А. М. Литвин. — Рэжым доступу: elib.bsu.by/bitstream/123456789/113958/2/Litvin.pdf. — Дата доступу: 
05.10.2019.

3 Последствия Великой Отечественной войны для Беларуси [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: 
https://archives.gov.by/index.php?id=697135. — Дата доступу: 05.10.2019.
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Сярод іншых маштабных і працяглых транс-
фармацый савецкага перыяду беларускай гіс-
торыі вылучаецца ўрбанізацыя — глабальная 
тэндэнцыя сучаснасці, звязаная з канцэнтрацыяй 
насельніцтва ў гарадах, павышэннем ўдзельнай 
вагі гараджан у агульнай колькасці жыхароў 
краіны, распаўсюджваннем гарадскога ладу жыц-
ця1. У Беларусі ўрбанізацыя стала перыядам не 
толькі сацыяльна–эканамічных змен, але і куль-
турнай трансфармацыі, якой і можа тлумачыцца 

сучасная ўвага да малой радзімы з боку грамад-
ства і дзяржавы. 

Асаблівасцю ўрбанізацыі на беларускіх зем-
лях з’яўляецца яе імклівасць і масавасць. Бела-
рускі краявід за стагоддзе змяніўся моцна: вёскі 
зменшыліся і паступова знікаюць, гарады пашы-
раюцца, працягваючы вабіць вяскоўцаў. Савецкі 
грамадска–палітычны лад стварыў не толькі нова-
га чалавека, але і перастварыў нанова беларускія 
гарады і вёскі згодна з логікай сацыялістычнай 

Андрэй Дуброва. У пошуках малой радзімы

1 Красковский, К. К. Урбанизация в Беларуси: пространственно-временная динамика [Электронны рэ-
сурс] / К. К. Красковский. — Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/197405/1/64-70.pdf. — 
Дата доступу: 26.04.2019.



сістэмы гаспадарання. Наступствы ўрбанізацыі 
1950–х — 1980–х гадоў на беларускіх землях звы-
чайна разглядаюцца з эканамічнага і сацыяльна-
га пункту гледжання, але варта звярнуць увагу 
і на культурны ўплыў урбанізацыі. Традыцыйная 
беларуская культура на працягу стагоддзяў была 
звязаная з земляробствам і хрысціянствам, але 
новая эканамічная мадэль і міграцыя ў гарады 
прадвызначылі злом даўнейшага светапогляду, 
а таксама знікненне ці музеефікацыю розных 
яго элементаў — свят, звычаяў, абрадаў, вуснай 
творчасці і дэкаратыўна–прыкладнога мастацтва.

Знікненне традыцыйнай культуры
і калектыўнай памяці беларусаў 
падчас урбанізацыі

Традыцыйная беларуская культура грунтава-
лася на калектыўнай памяці. Французскі гісто-
рык П’ер Нара (фр. Pierre Nora) разглядаў калектыў-
наю памяць як жывую калектыўную свядомасць 
традыцыйнага грамадства1, якая мае мноства 
складнікаў, сярод якіх культурныя і гістарычныя 
міфы («шведскія» курганы каля беларускіх вёсак, 
«французскія» скарбы ў рэках ці азёрах або дарога, 
па якой праязджаў манарх: ствараецца ўражанне, 
быццам шведы ці французы падчас войн толькі 
і насыпалі курганы ці закопвалі скарбы, а манархі 
нястомна ездзілі па беларускіх дарогах). Цікава, 
што пасля ўзнікнення такі міф пачынаў жыць сваім 
жыццём2, абрастаючы падзеямі, якія адбываліся 
ля «кацярынінскай дарогі» ці «шведскага кургана». 
У гэтым і была адна з асаблівасцей калектыўнай 
памяці — у ёй гістарычныя факты, падзеі і асо-
бы разглядаліся з пункту гледжання канкрэтнай 
мясцовасці і значнасці гэтых фактаў для гэтай 
мясцовасці. Урбанізацыя перарвала існаванне 

1 Nora, P. L’avènement mondial de la mémoire (Нара, П.
Сусветнае прышэсце памяці) [Электронны рэсурс] /
П.  Нара. — Рэжым доступу: https://indomemoires.
hypotheses.org/610. — Дата доступу: 23.08.2019.

2 Barthes, R. Le mythe aujourd’hui (Барт Р., Міф сён-
ня), [Электронны рэсурс] / Р. Барт. — Рэжым доступу: 
http://www.ultramuros.ca/documents/Barthes-Theo-
de-la-communication.pdf. — Дата доступу: 23.08.2019.





106

калектыўнай памяці і перарвала сувязь жыхароў 
Беларусі з зямлёй продкаў. Калектыўная свядо-
масць сучасных гарадскіх беларусаў заснаваная 
перадусім на рускамоўнай адукацыі, рускамоўнай 
літаратуры і расійскім тэлебачанні, якія нават пры 
ідэальнай якасці не здольныя замацаваць на пад-
свядомым узроўні сувязь з традыцыйнай бела-
рускай культурай, што амаль цалкам выціснутая 
ў вузканавуковы дыскурс.

Французскі філосаф і сацыёлаг Марыс Альб-
вакс назваў сучасны светапогляд, сфарміраваны 
школьнай адукацыяй і медыйнымі інструмента-
мі, «запазычанай памяццю», падкрэсліваючы, што
гістарычная памяць сучасных людзей — гэта 
тое, што ўсе мы «помнім» дзякуючы падручнікам 
і кніжкам па гісторыі, экскурсіям, размовам 
і да т.  п.1 У традыцыйным грамадстве галоўнай 
крыніцай інфармацыі выступала сям’я, дзе 
калектыўная памяць стваралася і эвалюцыя-
навала дзякуючы кантакту пакаленняў2. Аднак 
у выніку ўрбанізацыі беларускія сем’і былі ра-
зарваныя, апынуўшыся ў розных геаграфічных 
пунктах, а гасцяванне ў бабуліных вёсках ужо 
не магло спрыяць фарміраванню калектыўнай 
памяці.

Разважаючы пра канец калектыўнай памяці, 
П’ер Нара звязвае гэты працэс з канцом ся-
лянства — індустрыялізацыяй і міграцыяй 
французаў у гарады. Аднак, нягледзячы на за-
хаванне традыцыйнай гаспадаркі і вясковага 
ладу жыцця да ХХ стагоддзя, французы мелі ста-
лую і разнастайную гарадскую культуру, таму 

страта сялянскай калектыўнай памяці была 
стратай толькі аднаго са складнікаў француз-
скай культуры. У той жа час традыцыйная бе-
ларуская культура была перадусім земляроб-
чай, а высілкі часткі інтэлігенцыі на пачатку 
ХХ стагоддзя па стварэнні гарадской беларускай 
культуры засталіся незавершанымі. Улічваючы, 
што пэўная частка беларусаў знаходзіцца пад 
уплывам канцэпцый гістарычнай памяці, якія 
распрацоўваюцца ў суседніх дзяржавах, мож-
на гаварыць, што ўрбанізацыя стала дзейсным 
механізмам асіміляцыі беларусаў.

У XIX–XX стагоддзях этнографамі і мова-
знаўцамі рабіліся спробы апісаць як мага 
больш адметнасцей беларускай традыцый-
най культуры, і занатоўвалася, такім чынам, 
частка элементаў калектыўнай памяці. Аднак 
нельга не пагадзіцца з тым, што калектыўная 
памяць з’яўляецца ўсеабдымным феноме-
нам, які адлюстроўвае светапогляд і лад жыц-
ця пэўнай супольнасці, і захаванне асобных 
фрагментаў наўрад ці можа напоўніцу пера-
даць усе асаблівасці калектыўнай памяці. Варта 
адзначыць, што элементы традыцыйнай куль-
туры беларусаў — абрады, мова, фальклор — 
складалі відавочныя адрозненні беларусаў ад 
суседзяў для знешніх даследчыкаў (Я. Карскі, 
К. Машынскі, З. Даленга–Хадакоўскі, Ч. Пяткевіч 
і інш.), але часта не ўсведамляліся аб’яднаўчымі 
элементамі самімі носьбітамі гэтай культуры — 
беларускімі сялянамі.

Такім чынам, калектыўная памяць традыцый-
нага беларускага грамадства існавала ў пэўных 
гістарычных і гаспадарчых умовах, якія былі 
разбураныя ўрбанізацыяй. Многія матэрыяль-
ныя і нематэрыяльныя здабыткі і адметнасці 
беларускай традыцыйнай культуры не змаглі 
знайсці свайго месца ў новай урбанізаванай 
рэальнасці, з–за чаго, за рэдкім выключэн-
нем, ператварыліся ў экспанаты музеяў і сталі 
аб’ектамі цікавасці навукоўцаў, а не жывой паў-
сядзённасцю. 

1 Halbwachs, M. Les cadres sociaux de la mémoire (Альбвакс Морыс, Сацыяльныя рамкі памяці) / М. Альбвакс 
[Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/cadres_soc_
memoire/cadres_sociaux_memoire.pdf. — Дата доступу: 23.08.2019.

2 Тамсама.

Жаданне даведацца больш пра 
малую радзіму, апець яе 
ў творах, знайсці яе падзабыты 
сэнс уласцівае людзям, адарваным 
ад мясцін свайго дзяцінства, 
ад палеткаў сваіх дзядоў
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Урбанізацыя 
як беларуская траўма

Страту традыцыйнай беларускай культуры 
і ідэнтычнасці ў выніку ўрбанізацыі, а таксама 
праблемы ў стварэнні беларускай гарадской куль-
туры з–за хуткасці ўрбанізацыі ды іншых чынні-
каў можна разглядаць як культурную траўму і ад-
метнасць сучаснага грамадства краіны. 

Паводле польскага сацыёлага Пятра Штомпкі, 
«культурная траўма» — гэта дэструктыўнае 
ўздзеянне на сацыяльны арганізм, якое адзнача-
ецца хуткасцю, нечаканасцю, а таксама глыбокім, 
радыкальным і ўсебаковым зломам падмуркаў 
сістэмы функцыянавання арганізма1. Агульнай ха-
рактарыстыкай траўмы з’яўляецца парушэнне 
нармальнасці, парадку, да якога імкнецца чалаве-
чая прырода. Пётр Штомпка адзначае дзве аксіё-
мы «культурнай траўмы»: 1) чым большы разрыў 
паміж звыклым асяроддзем і траўматычнай па-
дзеяй, тым мацней уплыў траўмы; 2) чым больш 
траўма закранае базавыя каштоўнасці, правілы 
і чаканні, тым мацней яна адчуваецца2. Культур-
ная траўма развіваецца і пераадольваецца праз 
наступныя стадыі: існаванне дэструктыўнага ася-
роддзя; траўматычная сітуацыя ці падзея; выка-
рыстанне датраўматычных поглядаў і інструментаў 
для інтэрпрэтацыі траўмы; уплыў траўмы на паво-
дзіны і меркаванні; адаптацыя; пераадоленне траў-
мы. Канцэпцыя «культурнай траўмы» запазыча-
ная з медыцыны, дзе траўма разглядаецца як не-
чаканае ўздзеянне на арганізм, а таксама адно-
сіны арганізма з асяроддзем пры працяглым дэ-
структыўным уплыве, а ў псіхіятрыі траўма — гэта 
доўгі дэструктыўны ўплыў на асобу, у выніку чаго 
з’яўляюцца разумовыя і эмацыйныя парушэнні3.

На першы погляд, урбанізацыя на беларускіх 
землях цалкам адпавядае аксіёмам «культурнай 
траўмы»: разрыў паміж традыцыйнай культурай 
і новай гарадской рэчаіснасцю быў велізарным 
і незваротным, а базавыя каштоўнасці — земля-
робча–хрысціянскі светапогляд і калектыўную 

памяць — замянілі савецкая гістарычная памяць 
і камуністычныя ідэалы. Аднак ёсць акалічнасці, 
якія адрозніваюць урбанізацыю ад іншых вядо-
мых прыкладаў траўм (распад савецкай дзяржавы, 
бежанства), бо ўрбанізацыя вяла да эканамічных 
(большыя заробкі, лягчэйшая праца) і сацыяль-
ных (лепшыя адукацыя, медыцына, інфраструк-
тура) выгод. І таму ўрбанізацыя не ўспрымаецца 
як трагічная падзея, а яе наступствы бачацца 
на адлегласці — праз некаторы час і дзякуючы 
аналізу змяненняў у дэмаграфіі і культуры. Рэак-
цыяй на такі аналіз і ўсведамленнем страт трэба 
лічыць і ўзрастанне цікавасці да розных элементаў 
традыцыйнай культуры беларусаў (адзення, архі-
тэктуры, мастацтва, мовы і г. д.).

Адчуванне страты, нават неўсвядомленае, пад-
штурхоўвае да пошуку шляхоў пераадолення стра-
ты. Жаданне даведацца больш пра малую радзіму, 
апець яе ў творах, знайсці яе падзабыты сэнс 
уласцівае людзям, адарваным ад мясцін свайго 
дзяцінства, ад палеткаў сваіх дзядоў. Увага да ма-
лой радзімы ў масштабе дзяржавы сведчыць пра 
разуменне існавання пэўнай траўмы ў грамадстве, 
і дзяржава прапануе свой шлях пераадолення 
гэтай траўмы з дапамогай сацыяльных ініцыятыў 
кшталту Года малой радзімы.

У доўгатэрміновай перспектыве ўрбанізацыя 
на нашых землях выглядае культурнай траўмай, 
якую ўсебакова ацаніць змогуць толькі будучыя па-
каленні даследчыкаў. Імкненне ж сучаснікаў асэн-
саваць і зразумець малую радзіму бачыцца не толь-
кі спосабам пераадолення траўмы, але і шляхам 
стварэння новай беларускай ідэнтычнасці. 

1 Штомпка, П. Социальное изменение как травма [Электронны рэсурс] / П. Штомпка. — Рэжым доступу: 
http://ecsocman.hse.ru/data/983/017/1220/1-Shtompka.pdf. — Дата доступу: 26.04.2019.

2 Тамсама.
3  Тамсама.
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