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ма гістр куль ту ра ло гіі, на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла на ву ко ваме та дыч на га  

за бес пя чэн ня дзей нас ці па ахо ве гіс то ры какуль тур най  
спад чы ны ДУА «Ін сты тут куль ту ры Бе ла ру сі»

ТРАДЫЦЫЙНАЯ ЛАКАЛЬНАЯ ІДЭНТЫЧНАСЦЬ У БЕЛАРУСКАЙ 
КУЛЬТУРЫ: ДА ПЫТАННЯ РЭАКТУАЛІЗАЦЫІ ПРАБЛЕМЫ

Для су час най гу ма ні тар най дас лед чыц-
кай па ра дыг мы ха рак тэр на пе ра акцэн-

та ван не ўва гі з ка тэ го рыі «гла баль нае» на ка тэ-
го рыю «ла каль нае», якое прад угле джвае за ся-
ро джан не на пы тан нях асэн са ван ня ла каль-
ных ідэн тыч нас цей і раз нас тай нас ці ла каль ных 
куль тур. Та кі па ды ход – не вы на ход ніц тва 
на шых дзён. Ён зак ра нае дас тат ко ва раз на-
стай нае прад мет нае по ле на скры жа ван ні роз-
ных на ву ко вых ды сцып лін, школ і вы яў ля ец ца 
ў гіс та рыч най рэт рас пек цыі. 

Шы ро кая ўва га на «ла каль нае» ста-
ла ак цэн та вац ца ў 2-й па ло ве XIX ст. у ме жах 
ды фу зі я ніз му (Ф. Грэб нер, Ф. Рат цэль, Л. Фра-
бе ніўс). Раз віц цё ідэй ге аг ра фіч на га дэ тэр мі-
ніз му Ф. Рат цэ лем пры вя ло да фар мі ра ван ня  
яго «пра сто ра вай кан цэп цыі» на ро даў як суб’ек-
таў ге а па лі ты кі. Аў тар адзна чаў, што зям ля з’яў-
ля ец ца фак та рам гіс то рыі не толь кі ў фі зіч ным, 
але і ў больш шы ро кім сэн се [1, с. 3]: пра сто ра 
абу моў лі вае мен таль насць, кар ці ну све ту, куль-
тур нае ста наў лен не на ро даў. Ас ноў ныя па ла-
жэн ні кан цэп цыі зас на валь ні ка фран цуз скай 
шко лы «ге аг ра фіі ча ла ве ка» П.В. дэ ла Блан ша 
бы лі скан цэн тра ва ны на ла каль нас ці фар мі ра-
ван ня цы ві лі за цыі, пад якой аў тар ра зу меў раз-
віц цё яе асоб ных «эле мен таў» – «пер шас ных 
ача гоў (ячэ ек)», што ўтва ра юц ца праз ста сун кі 
з пры род ным ася род дзем [2, с. 77–78]. Вы ву-
чэн не асоб ных гіс то ры ка-куль тур ных су поль-
нас цей ад бы ва ла ся ў ме жах тэ о рый раз віц ця 
куль тур (М. Да ні леў скі, Э. Тай лар, А. Той нбі, 
О. Шпен глер). Уп лыў пры род на га лан дшаф ту 
на эт ніч ныя су поль нас ці пад крэс лі ваў Л. Гу мі-
лёў, вы ка рыс тоў ва ю чы тэр мін «мес ца раз віц цё» 
[3, с. 186]. На ге аг ра фіч ны лан дшафт як фак-
тар рэ гі я наль най раз нас тай нас ці звяр таў ува гу 
Ф. Бро дэль [4, с. 62]. 

Знач най для вы ву чэн ня ла каль най ідэн тыч-
нас ці з’яў ля е ца ка тэ го рыя «мен таль насць», 
уве дзе ная прад стаў ні ка мі шко лы «Ана лаў». 
Тэ о рыя мен таль нас ці аба пі ра ец ца на фе но-
мен «ка лек тыў на га неў свя дом ле на га». К.Г. Юнг 
выз на чаў яго сут насць праз скла до выя – ар хе-
ты пы – моц ныя псі хіч ныя воб ра зы, што транс-

лю юц ца праз па ка лен ні і ля жаць у ас но ве 
агуль на ча ла ве чай сім во лі кі [5, c. 19]. Ай чын ны 
на ву ко вец У. Ко нан вы лу чыў важ ную для ра зу-
мен ня ла каль нас ці ры су ар хе ты паў як ап ры ор-
ных схем воб ра заў, што вар’іру юц ца ў роз ных 
рэ гі ё нах [6, с. 30].

Пер шас насць ла каль най тра ды цыі пад крэс-
лі ваў у па чат ку XX ст. І. Аб дзі ра ло віч, які сцвяр-
джаў не аб ход насць ства рэн ня ўлас ных форм 
жыц ця для лю бой куль ту ры [7, с. 6]. Дас лед-
чы кі фальк ло ру (М. Доў нар-За польс кі, Я. Кар-
скі, А. Сер жпу тоў скі, Я. Тыш ке віч і К. Тыш-
ке віч, М. Фе да роў скі, Я. Ча чот, П. Шпі леў скі, 
П. Шэйн, Г. Ці то віч, М. Грын блат, В. Бан дар чык, 
З. Ма жэй ка, Т. Вар фа ла ме е ва, А. Ліс, Ф. Клім-
чук, Т. Ку ха ро нак, А. Бо га не ва, Т. Ва ло дзі на 
і інш.) дру гой па ло вы XIX ст. вы я ві лі і за фік са-
ва лі не ма тэ ры яль ныя пра явы твор час ці на ро да 
праз дас ле да ван не тра ды цый ных ла каль ных 
куль тур Бе ла ру сі.

Надзённасць тэр мі наў «ла каль ная ідэн тыч-
насць» і «ла каль ная куль ту ра» ўз рас тае з-за 
тран сфар ма цый у сфе ры эка но мі кі: пас ту по вы 
ад моў ны ўплыў гла баль най эка но мі кі і пра-
мыс ло вас ці вык лі кае зме ны ідэн тыч нас ці праз 
эк спан сію та ва раў ужыт ку з за меж ных кра ін, 
якія рас паў сю джва юць свае да мі ну ю чыя па пу-
ляр ныя куль тур ныя нор мы ў тра ды цый най для 
асоб ных куль тур пра сто ры. 

Для год на га раз віц ця лю бой су час най 
су поль нас ці не аб ход на тры мац ца раў на ва гі 
ў ад но сі нах як да гла баль на га, так і да ла каль-
на га – за хоў ваць са ма быт насць і ад роз нен ні, 
ад на ча со ва не быць вык лю ча ным з сус вет на га 
куль тур на га пра цэ су. Та му ўзні кае не аб ход-
насць на тэ а рэ ты ка-ана лі тыч ным уз роў ні асэн-
соў ваць «бляск і га ле чу» ла каль най ідэн тыч-
нас ці, тым бо льш, што да дзе ная фор ма ідэн тыч-
нас ці ха рак тэр ная для пра цэ су на цы я наль на га 
афар млен ня мно гіх на ро даў, у якіх гіс та рыч на 
ме ла роз ныя пла ны вы яў лен ня. З гэ тай мэ тай 
вар та звяр нуц ца да пы тан ня кан крэ ты за цыі 
аб’ек та дас ле да ван ня.

Ак ту аль насць дас ле да ван ня ла каль най 
ідэн тыч нас ці абу моў ле на не каль кі мі аб ста ві-
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на мі. Па-пер шае, па сва ім тэ ры та ры яль ным 
скла дзе куль ту ра Бе ла ру сі з’яў ля ец ца не ад на-
род най. Вы лу ча юц ца і буй ныя гіс то ры ка-эт на-
гра фіч ныя рэ гі ё ны, і больш дроб ныя ла каль ныя 
куль тур ныя тэ ры то рыі на ўзроў ні на ват асоб-
ных вё сак, ад мет ныя ўлас ны мі моў ны мі, ве ра-
выз наў чы мі, по бы та вы мі асаб лі вас ця мі, ва ры-
я цы я мі мас тац ка-эс тэ тыч ных пог ля даў нось бі-
таў та кіх куль тур, іх не ма тэ ры яль най і ма тэ ры-
яль най куль тур най спад чы най. І, па-дру гое, ка лі 
за ся ро дзіц ца на ге не зі се ідэн тыч нас ці бе ла-
ру саў, ві да воч ным ста но віц ца факт на быц ця 
дас тат ко ва ўстой лі вай пры сут нас ці ў бе ла ру-
с кай куль тур най тра ды цыі ла каль най ідэн тыч-
нас ці, вы ра жа най у мяс цо вай са ма і дэн ты фі ка-
цыі ў боль шай сту пе ні вяс ко вых жы ха роў, якія 
са ма і дэн ты фі ка ва лі ся ці са ма і дэн ты фі ку юц ца 
як «мяс цо выя» («ту тэй шыя»). Та кую ідэн тыч-
насць мож на выз на чыць як гіс то ры ка-куль тур-
ную фор му да на цы я наль най ідэн тыч нас ці, 
за сна ва ную на сі ту а цыі «тут-і-ця пер» і пра сто ра-
ва-тэ ры та ры яль най ла ка лі за цыі асо бы, паз баў-
ле най моц ных са цы я куль тур ных ары ен ці раў. 

Ін та рэс да ла каль ных куль тур ных су поль-
нас цей у бе ла рус кай на ву цы сён ня аку му лю-
ец ца ў раз віц ці рэ гі я на ліс ты кі, фальк лор на- 
эт наг ра фіч ных дас ле да ван няў ла каль ных куль-
тур, у ме жах якіх ад бы ва ец ца вык рыш та лі за-
цыя ме та да ло гіі дас ле да ван ня, вып ра цоў ка  
апі саль най па ра дыг мы ла каль ных куль тур 
су поль нас цей. Ад нак сту пень рас пра ца ва нас ці 
тэ мы тэ ры та ры яль най ідэн тыч нас ці, ба за вы 
ўзро вень якой прад стаў ляе ла каль ная ідэн тыч-
насць, у ай чын най куль ту ра ло гіі нель га лі чыць 
вы чар паль най. Кан цэп ту аль ныя ас но вы тэ о-
рыі ла каль нас ці па куль зас та юц ца па-за ўва-
гай на ву коў цаў, пат ра бу юць вы ву чэн ня асоб-
ныя фе но ме ны «жыц ця дзей нас ці» ла каль най 
ідэн тыч нас ці – мас тац ка-лі та ра тур ныя, рэ лі гій-
ныя, каш тоў нас ныя, звя за ныя з ідэ яй куль тур-
най спад чы ны, не аб ход ны ана ліз свя до мас -
ных рыс нось бі таў ла каль най ідэн тыч нас ці. 
Бра куе сіс тэ ма ты за цыі тэ а рэ тыч ных па ды хо-
даў да пра бле мы ідэн тыч нас ці бе ла ру саў, якія 
сён ня на фо не агуль най ці ка вас ці на ву ко вай 
су поль нас ці да пы тан ня ідэн тыч нас ці ха рак та-
ры зу юц ца мна гаг ран нас цю і раз нас тай нас цю. 
Ла каль ная ідэн тыч насць як час тка бе ла рус кай 
куль тур на-се мі я тыч най пра сто ры мае не аб ход-
насць у вы мя рэн ні ста ту су ў гіс то ры ка-куль тур-
най рэт рас пек цыі і су час нас ці.

У ас но ве ла каль най ідэн тыч нас ці зна хо-
дзяц цца каш тоў нас ці, не ка то рыя з якіх у су час-
ным бе ла рус кім гра мад стве з’яў ля юц ца ба за-
вы мі. Та му вар та звяр нуц ца да іх вы ву чэн ня 
і рэ ак ту а лі за цыі ў кан тэк сце рас пра цоў кі ідэ а-
ла гіч ных сіс тэм, у ме жах якіх ла каль ная ідэн-
тыч насць, зас на ва ная на лю бо ві і пры вя за-
нас ці да мес ца на ра джэн ня і пра жы ван ня, мо жа 
стаць скла до вай на цы я наль най ідэі і сво е а саб-

лі вым ад ка зам на са цы яль на-па лі тыч ную, эка-
на міч ную і куль тур ную ўні фі ка цыю све ту.

У су час ным све це ла каль ная ідэн тыч насць 
уяў ляе са бой «кан ты ну аль ную дыс кан ты ну-
аль насць»: «кан ты ну аль ную» та му, што ўнут ры 
су поль нас ці-нось бі та да дзе най фор мы ідэн тыч-
нас ці іс нуе пас та ян ная пе ра емнасць куль тур-
ных форм, якая ба зі ру ец ца на тра ды цыі; «дыс-
кан ты ну аль насць» тлу ма чыц ца дас тат ко ва 
ада соб ле ным іс на ван нем ла каль ных су поль-
нас цей, улу ча ных у больш буй ную сіс тэ му 
(на прык лад, дзяр жа ву), на ас но ве ча го ўтва ра-
ец ца фраг мен та ва насць пра сто ры. 

Фе но мен ла каль нас ці мо жа з’яў ляц ца не 
толь кі аб’ек там на ву ко ва га паз нан ня, вы нік яко-
га – вык рыш та лі за цыя тэ а рэ тыч ных пас ту ла таў, 
але і на быць пра кты ка-а ры ен та ва насць па вод ле 
пры яры тэт ных кі рун каў са цы я куль тур на га і эка-
на міч на га раз віц ця кра і ны, якія за да юц ца па ла-
жэн ня мі На цы я наль най стра тэ гіі ўстой лі ва га 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на пе ры яд да 2020 г. у ад но сі нах да 
ад ра джэн ня, за ха ван ня і раз віц ця куль тур най 
спад чы ны, у пры ват нас ці, не ма тэ ры яль ных яе 
форм, якія па пры ро дзе сва ёй ла каль ныя.

Ла каль ная ідэн тыч насць у якас ці аб’ек та 
вы ву чэн ня най перш ак цэн туе ўва гу на не аб-
ход нас ці асэн са ван ня «ла каль на га», за ма ца ва-
на га на ідэі гра ніч нас ці і зам кну тас ці пра сто ры. 
У ме жах ло ку са пра ця кае «ла каль ны пра цэс» 
[8, с. 77] – пер ма нен тнае ўзнаў лен не ста сун-
каў і прад ме таў, што ма юць аба ра чэн не толь кі 
ў рам ках кан крэт на га мес ца.

Ка та лі за та рам уз нік нен ня ла каль най куль-
ту ры і ў той жа час рэ зуль та там яе іс на ван ня 
з’яў ля ец ца на яў насць ла каль най су поль нас ці, 
якая на пад ста ве дзей насці шэ ра гу фак та раў 
ідэн ты фі ка цыі ства рае абу моў ле ную не ка-
то рай тэ ры то ры яй ідэн тыч насць. З сут нас ці 
ла каль най куль ту ры паў стае яе ўза е ма дзе-
ян не з сі ту а цы яй «тут-і-ця пер» і тра ды цы яй. 
Тра ды цыя ў та кім вы пад ку ра зу ме ец ца як фор-
ма са цы яль на га іс на ван ня асо бы, тран сля цыі 
ка лек тыў на на за па ша на га во пы ту, што шля-
хам пе ра да чы ў ча се аку му лю ец ца і ад наў ля-
ец ца ў су поль нас ці. Тра ды цыя ў агуль на тэ а-
рэ тыч нам сэн се з’яў ля ец ца кан стан тай са цы я-
куль тур най ды на мі кі ўнут ры ла каль най су поль-
нас ці – нось бі та тра ды цый най ла каль най 
ідэн тыч нас ці. Та кая ідэн тыч насць з’яў ля ец ца 
час ткай тра ды цый най ла каль най са цы я куль-
тур най сіс тэ мы, у пра сто ры якой ге не ры ру ец ца 
за леж насць ла каль най куль ту ры і ла каль най 
ідэн тыч нас ці. 

Ла каль ная ідэн тыч насць вы ма гае ўспры-
няц ця асо бы як на сель ні ка пэў на га мес ца. 
Ад сюль ак ту аль насць на бы ва юць кан цэп ты 
«дух мес ца», «куль ту ра што дзён нас ці», дзя ку-
ю чы ча му ад бы ва ец ца па ня цій нае ўзба га чэн не 
тэ о рыі ла каль най ідэн тыч нас ці.
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Змест ла каль най ідэн тыч нас ці раз ві вае яе 
трак тоў ка як ві ду са цы яль най ідэн тыч нас ці. 
Гэ та аб грун тоў ва ец ца, з ад на го бо ку, уп лы вам 
аб ме жа ва на га пра сто ра ва га ло ку са на фар-
мі ра ван не моц ных са цы яль ных ін тэ рак цый 
і іх спе цы фі ку, гру па вых ма дэ лей са цы яль ных 
па во дзін і ла ду жыц ця. А з іншага – уп лы вам 
дзей нас ці ча ла ве ка, які пат ра буе ўклю чэн ня 
ў «кан тэкст» ака ля ю чае ася род дзе ў ад па вед-
нас ці са сва ім уяў лен нем аб рэ ча іс нас ці. Фі зіч-
ная пра сто ра ава лод вае ўлас ці вас ця мі са цы-
яль на ас во е най толь кі ў пра цэ се куль тур най 
дзей нас ці – іс на ван не са цы яль ных і тэ ры та-
ры яль ных ло ку саў не маг чы ма без удзе лу асо-
бы. Пра сто ра не толь кі ас вой ва ец ца і кан стру ю-
ец ца фі зіч на, але і асэн соў ва ец ца, на зы ва ец ца, 
на сы ча ец ца ча ла ве кам сім ва ліч на, у вы ні ку – 
агуль насць мес ца су мес на га пра жы ван ня 
і ка му ні ка цыі на бы вае па чуц цё ва-эма цыя  наль-
ную скла до вую і пе раўтва ра ец ца ў агуль насць 
ду ху. 

«Мес ца» як са цы яль на скан стру я ва ная 
част ка пра сто ры, што ўказ вае на эма цы я наль-
ныя су вя зі асо бы з тэ ры то ры яй, лан дшаф там 
у што дзён ных пра кты ках быц ця, са мап ра яў-
ля ец ца ва ўста ля ван ні ды я ло гу па між асо бай 
і сім ва ліч ны мі зна чэн ня мі, што яго на сы ча юць. 
У ан тра па ла гіч на-ге аг ра фіч ным сэн се «лан д-
шафт» як па няц це апіс вае «су цэль ную раз на-
с тай ную пра сто ру зям ной па вер хні, жы вое ася-
род дзе месц, зас во е ных уты лі тар на і сім ва-
ліч на, пра ця тых нас крозь сэн сам для лю дзей, 
якія жы вуць у іх» [9]. Аба пі ра ю чы ся на вы шэй па-
з на ча нае, мож на мер ка ваць аб іс на ван ні «куль-
тур на га лан шаф ту» як пра сто ры, што на пра-
ця гу дас тат ко ва значнага пе ры я ду ёсць мес-
ца пра жы ван ня пэўнай гру пы нось бі таў са сва ім 
ак сія ла гіч на-се ман тыч ным ком плек сам ус та но-
вак. Ар га ні за цыя гас па дар кі тут здзяй сня ец ца па 
пры нцы пе «nihil hic emitur, omnia domi gignuntur» 
[10, р. 55] – ні чо га не куп ля ец ца, а ўсё ства ра-
ец ца до ма, што сты му люе ўста ля ван не эка ла-
гіч на га па ды хо ду да су-быц ця ча ла ве ка і лан д-
шаф ту/мес ца. Та му па вы шэн не іс тот нас ці і пас-
та ян нае ўзнаў лен не ла каль най ідэн тыч нас ці 
праз бе раж лі вае стаў лен не да на ва коль на га 
ася род дзя спры я юць ра зу мен ню каш тоў нас ці 
мяс цо вых рэ сур саў (ча ла ве чых, пры род на-эка-
ла гіч ных) для ўстой лі ва га раз віц ця рэ гі ё на.

У струк ту ру ла каль най ідэн тыч нас ці пры-
ня та ўклю чаць тры кам па нен ты: каг ні тыў ны, 
афек тыў ны і ацэ нач ны. Каг ні тыў ны кам па нент 
уяў ляе са бой воб раз мес ца пра жы ван ня і са ма-
воб раз ча ла ве ка як на сель ні ка мес ца і ўтва-
ра ец ца праз ста наў лен не сіс тэ мы ве даў і ўяў-
лен няў аб са бе на фо не ўлас на га мес ца пра-
жы ван ня, аб сва іх і чу жых тэ ры та ры яль ных 
су поль нас цях. Афек тыў ны кам па нент рас кры-
ва ец ца праз з’яў лен не эмо цый, ары ен та ва-
ных на мес ца пра жы ван ня, пе ра жы ван ні ідэн-

тыч нас ці з ла каль най су поль нас цю. Сут насць 
ацэ нач на га кам па нен та зак лю ча ец ца ў ацэн цы 
мес ца пра жы ван ня, яго зна чэн ня і каш тоў нас ці 
[11, с. 14–15]. Ак ра мя та го, асоб ныя дас лед чы кі 
ак цэн ту юць ува гу на па во дзін ным кам па нен це 
[12, с. 14], які ха рак та ры зуе па бу до ву сіс тэ мы 
ка му ні ка цый ных пра ктык, пры ня тых у пэў ным 
гра мад стве.

Прад выз на ча юць іс на ван не ла каль най ідэн-
тыч нас ці пра сто ра ва-тэ ры та ры яль ныя ар хе-
ты пы, а ме на ві та ар хе ты пы «зям ля», «ха та» 
(«дом»), «мес ца», «мя жа». Яны ўяў ля юць са бой 
уні вер саль ную сіс тэ му, што ад па вя дае роз ным 
ла каль ным ідэн тыч нас цям роз ных су поль на-
с цей. Іх сіс тэм насць і цэ лас насць ба зі ру ец ца 
на тым, што ў вы ні ку ўза е ма дзе ян ня асоб ных 
ар хе ты паў пад трым лі ва ец ца іс на ван не адзі най 
су поль нас ці, за бяс печ ва ец ца ла ка лі за цыя асо-
бы, па вод ле змес ту якой ар хе ты пы ста но вяц ца 
фак та рам вы бу доў ван ня рам кі агуль най ма дэ лі 
све ту. 

Змест па няц ця «нось біт ла каль най ідэн тыч-
нас ці» су пас таў ля ец ца з трак тоў кай тэр мі на 
«эт ніч ная гру па» Р. Ра дзі ка, які вы лу чыў нас туп-
ныя яе па ра мет ры: на яў насць па чуц ця агуль-
нас ці і ад роз нас ці, ды ха та міі «сваё – чу жое»; 
раз ві тае па чуц цё свой скас ці чле наў ла каль-
най су поль нас ці, якое грун ту ец ца на пра сто ра-
вай бліз кас ці зна хо джан ня; аб’яд на насць чле-
наў су поль нас ці што дзён ны мі і свя точ ны мі кан-
так та мі ты пу «face to face»; сла басць пра сто ра-
вай гра мад скай ма біль нас ці; не вы со кая ацэн ка 
ўлас най куль ту ры, якая раз гля да ец ца як «про-
стая» пры су ад ня сен ні з вы шэй шай куль ту рай; 
вус ны тып куль ту ры, з фальк лор най афар боў-
кай, ары ен та ва насць на тра ды цыю, год насць 
усіх пра яў ка тэ го рыі «сак раль нае»; «дыс тры-
бу тыў насць» умоў су вя зей па між асо бай і гру-
пай, зак лю ча ная ў аб’яд нан ні адзін кі з гру пай 
у вы ні ку ста сун каў з асоб ны мі чле на мі гру пы, 
а не з усёй гру пай як ідэ а ла гі за ва ным цэ лым 
[13, с. 302–312]. 

Ла каль ная ідэн тыч насць злу чае эле мен ты 
ла каль най са цы я куль тур най сіс тэ мы, якія вы ра-
жа юць ад но сі ны ўнут ры яе: пра сто ра ва-тэ ры-
та ры яль ныя, тэм па раль ныя, са цы яль ныя, каш-
тоў нас на-се ман тыч ныя. Пра сто ра ва-тэ ры та ры-
яль ныя ўза е ма да чы нен ні ў кан тэк сце тра ды цыі, 
тра ды цый най куль ту ры не пад па рад коў ва юц ца 
кан струк ту «цэнтр – пе ры фе рыя», які на дае ацэ-
нач насць (пер шас насць, дру гас насць) скла до-
вых час так яе ўнут ра най струк ту ры. Ра зу мен не 
ла каль най куль ту ры па він на вы бу доў вац ца 
ў плос кас ці асэн са ван ня роў нас ці і ўні каль нас ці 
кож най ла каль най куль ту ры як ася род ка іс на-
ван ня ад па вед най ідэн тыч нас ці су поль нас ці-
нось бі та та кой куль ту ры. Тэм па раль ны эле мент 
ад люс троў вае ад но сі ны да ча су ў тра ды цый най 
ла каль най су поль нас ці. Тра ды цыя злу чае мі ну-
лае, су час нае і бу ду чае ў адзін кан ты ну ум. Мі ну-
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лае ў гэ тым вы пад ку «ўсвя дом лі ва ец ца як заў-
сё ды іс ну ю чае ў су час ным, як пас та ян на ўзнаў-
ляль нае ў ім» [14, с. 39–40]. Са цы яль ны эле-
мент рас кры ва ец ца праз са цы яль ныя кан так ты, 
між па ка лен ную тран сля цыю ка лек тыў на на за-
па ша на га во пы ту, куль тур ных форм, якія аку му-
лю юц ца, за хоў ва юц ца і ад наў ля юц ца ў ме жах 
су поль нас ці. Ас но вай са цы яль най рэ гу ля цыі 
тут з’яў ля ец ца тра ды цыя. Каш тоў нас на-се ман-
тыч ныя ад но сі ны за да юц ца на ма на ла гіч нас цю 
(ус пры ман нем тра ды цыі як агуль на са цы яль-
на га за ко ну і вы шэй шай каш тоў нас ці) па ну ю чых 
форм куль ту ры, а так са ма каш тоў нас цей і сэн-
саў, якія яны ўва саб ля юць.

На ас но ве вык ла дзе на га вы шэй вы яў ля-
юц ца фун кцыі ла каль най ідэн тыч нас ці ў су час-
ным са цы я куль тур ным ася род дзі, згод на з якім 
яна мо жа трак та вац ца як:

 y ас но ва куль тур най раз нас тай нас ці;
 y ба за ўстой лі ва га раз віц ця ла каль най 

су поль нас ці;
 y сты мул да за ха ван ня куль тур най і пры род-

най спад чы ны;
 y фак тар на дан ня сэн саў і каш тоў нас цей 

ча ла ве ча га жыц ця;
 y спо саб са ма і дэн ты фі ка цыі асо бы ў куль тур-

най і са цы яль най пра сто ры. 
Та кім чы нам, тра ды цый ная ла каль ная ідэн-

тыч насць мо жа быць апі са на з да па мо гай роз-
ных тэ а рэ тыч ных ма дэ лей. Няг ле дзя чы на іх 
ды фе рэн цы я цыю, усе яны ма юць агуль ную 
кроп ку пе ра ся чэн ня, вы ра жа ную ў ха рак та рыс-
ты цы ла каль най ідэн тыч нас ці праз су вя зі з пра-
сто ра вы мі ас пек та мі быц ця асо бы і ат ры бу тыў-
най на яў нас ці ўстой лі ва сфар мі ра ва ных эма-
цыя  наль ных, ак сіяла гіч ных, се мі я тыч ных ста-
сун каў ча ла ве ка з пра сто рай.
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Summary

The actuality of local identity researching, its theo-
retical and practical importance as an object of scien-
tific knowledge is substantiated. The sensemaking cat-
egories («local culture», «tradition», «place», «arche-
type», «carrier of local identity») that developing of cat-
egorical apparatus of local identity theory are identified 
and their contents are revealed too. The social nature of 
local identity is emphasized.

The intersection of different theoretical understand-
ing models of local identity in relation of characteristics 
of local identity through the communication with spa-
tial aspects of being a person and a presence sustaina-
bly formed emotional, axiological and semiotic relations 
between person and space are approved.

Пас ту піў у рэ дак цыю 31.01.2014 г.
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Ю.Ю. За ха ры на, 
кан ды дат мас тац тваз наў ства, да цэнт, за гад чык ка фед ры  

тэ о рыі і ме то ды кі вык ла дан ня мас тац тва БДПУ

ЖЫ ЛЫЯ КВАР ТА ЛЫ СУ ЧАС НЫХ ВЯ ЛІ КІХ ГА РА ДОЎ БЕ ЛА РУ СІ:  
ПРА БЛЕ МА АР ХІ ТЭК ТУР НА ГА АН САМ БЛЯ

Су час ныя вя лі кія га ра ды Бе ла ру сі вы сту-
па юць арэ най эк спе ры мен таль най дзей-

нас ці дой лі даў па пе раўтва рэн ні ар хі тэк тур-
на га ася род дзя ў ад па вед нас ці з са цы яль ны мі 
за пы та мі гра мад ства пос тін дус тры яль най эпо-

хі. Аб ме жа ва насць тэ ры та ры яль ных рэ сур саў, 
па шы рэн не ін фрас трук ту ры, эка ла гіч ная сі ту-
а цыя вы лу ча юць но выя пат ра ба ван ні да за бу-
до вы га ра доў – мэ таз год насць і ра цы я наль-
насць, што не заў сё ды ства ра юць пе ра д умо вы 
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