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культур: данные предметы или явления присутствуют в обеих культурах. 
К подобным лексическим единицам отнесем следующие слова: багоўка 
‘божья коровка’; воўна ‘овечья шерсть’; вылупак ‘вылупившийся птенец’; 
гуляка ‘ловкий танцор’; замужка ‘замужняя женщина’; нястраўнасць ‘не-
сварение желудка’. Подобные явления обнаружены нами и при сопостав-
лении абсолютных немотивированных русских единиц безэквивалентной 
лексики в белорусском языке. Так, например, мы обнаружили лекси-
ческие единицы  досуг, которая означает ‘вольны час, вольная часіна’. 
Во французском языке эта лексическая единица перестает быть абсо-
лютной: словарь французского языка фиксирует слово loisir m, равно как 
пахтанье, означающее в белорусском языке ‘збіванне масла’. Во фран-
цузском языке – это barattage m. По-иному представлены абсолютные 
немотивированные русские лексемы закат, перловка, страда, являясь 
абсолютными как в белорусском, так и во французском языках. Сравним: 
бел. захад сонца, ячныя крупы, гарачая пара – фр. coucher m du soleil, 
orge m perlé, temps m de la moisson.

Таким образом, подготовка специалиста в области межкультурной 
коммуникации предполагает овладение вербальными кодами языков 
в результате осмысления им картин мира, свойственных носителям этих 
языков, и умение использовать их практически в ходе межкультурного 
общения. Вследствие межкультурных различий участников коммуника-
ции этот процесс включает актуализацию и соотнесение национально-
культурных концептов родного и соизучаемых языков и поиск способов 
элиминирования лакун на языке перевода посредством их заполнения 
или компенсации, что становится возможным на основе реализации идей 
диалога культур, обеспечивающего взаимодействие и взаимопонимание 
представителей различных  языков и культур.
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У артыкуле разглядаецца ўзнікненне і развіццё беларускай інтэлектуальнай 
традыцыі, апісваецца яе сучасны стан.
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Аглядваючыся назад, мы, сучаснікі, часта задаём сабе пытанне: ці існуе 
беларуская інтэлектуальная традыцыя і каго мы можам назваць сапраўдным 
інтэлектуалам? Ёсць шэраг аўтараў, якія працуюць на ніве навукі, а ёсць, 
напрыклад, пісьменнікі, якія не адносяцца да навукоўцаў, але кожны з іх 
можа быць інтэлектуалам і адначасова ім не быць. Такім чынам, менавіта 
на такой апазіцыі «навуковец – пісьменнік» – і нараджаюцца сапраўдныя 
інтэлектуалы, мысляры, людзі, здольныя «мысліць Беларусь».

Імкненне да палітыкі мультыкультуралізму, павага да разнастайных  
культур і рэлігій нацэлены ў сучаснай сітуацыі на стварэнне пэўнай агульнай 
інтэлектуальнай прасторы. На гэтым фоне неабходна арыентавацца на новыя 
формы захавання статусу нацыянальнай самадастатковасці, патрыятызму 
і працэдур дэмакратыі, якія ўлічваюць глабалізацыйна-цывілізацыйныя пава-
роты сучаснага чалавецтва і адначасова класічныя прынцыпы дзяржаўнасці 
і дэмакратыі, стратэгічныя прыярытэты і мэты канкрэтнага грамадства, яго 
агульназначныя ідэалы і каштоўнасці.

Любая нацыянальная інтэлектуальная традыцыя сваімі каранямі 
сыходзіць у гісторыю пэўнай нацыі, фарміруецца на працягу яе гістарычнага 
развіцця на аснове этнічнай спецыфікі, забяспечваючы развіццё агульначала-
вечай сістэмы культуры і ў той жа час вызначаючы паглыбленае разуменне 
ўласнай культуры і яе каштоўнасных вытокаў. 

Вытокі беларускай інтэлектуальнай традыцыі афармляюцца на падмур-
ку, што склаўся на аснове культуры беларускага этнасу ва ўзаемадзеянні 
з культурамі іншых этнічных груп – рускіх, літоўцаў, палякаў, татараў 
і інш., дэманструе своеасаблівасць яе каранёў і «памежкавы» характар. 
Інтэлектуалізм беларусаў складаўся на ніве вечнага вагання паміж Усхо-
дам і Захадам. Гэта абумоўлена геаграфічным становішчам Беларусі і пра-
ходжаннем праз краіну двух вялікіх культурных рэгіёнаў – праваслаўна-
візантыйскага і рымска-каталіцкага. 

Калі пачынаеш разважаць, адкуль вытокі беларускага інтэлектуалізму, 
адразу на думку прыходзіць прозвішча І. Абдзіраловіча. Напэўна, гэта таму, 
што ўсе мы людзі свайго часу, і ў той час, калі мы вучыліся, пачаўся такі 
своеасаблівы беларускі інтэлектуальны ўздым. Адшукваліся кнігі, якія ра-
ней былі не даступныя шырокаму колу чытачоў, а беларуская ідэя і белару-
скае адраджэнне пачатку 90-х гг. разглядалася як ідэя пэўнага сацыяльнага 
і культурнага слоя. Тэкст Абдзіраловіча (па ўспамінах Ігара Бабкова) палюбілі 
ўсе,  «ён пераканаў усіх беларускіх інтэлектуалаў у незалежнасці ад мовы, 
геапалітычнай арыентацыі, палітычных прыхільнасцяў. Як гэта ні дзіўна, 
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тэкст І. Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» патрапіў ва ўніверсітэцкія пра-
грамы па філасофіі, зараз ён чытаецца, вывучаецца і, па сутнасці, ляжыць 
у фундаменце беларускага мыслення» [4]. 

Безумоўна, ва  ўзбагачэнні духоўнага інтэлектуальнага жыцця старажыт-
най Беларусі вялікую ролю адыгралі хрысціянскія асветнікі: Еўфрасіння По-
лацкая, Кірыла Тураўскі, царкоўныя дзеячы, пісьменнікі і мысляры Клімент 
Смаляціч і Аўраамій Смаленскі. Можна таксама ў гэтай сувязі ўзгадаць 
М. Багдановіча, В. Ластоўскага, М. Гарэцкага, Я. Коласа, У. Караткевіча, 
В. Быкава і шэраг сучасных мысляроў і навукоўцаў, якія не перастаюць зада-
вацца пытаннямі пошуку і існавання беларускай інтэлектуальнай прасторы.

Калі Максіма Багдановіча мы згадваем як інтэлектуала, у тым ліку і таму, 
што ён папоўніў беларускае вершаскладанне рознымі формамі і сэнсамі 
вершаў, не характэрнымі для тагачаснай Беларусі, то пра Абдзіраловіча мы 
кажам, калі згадваем філасофскую інтэлектуальную традыцыю. І гэта не 
толькі разрыў са старымі формамі мыслення, гэта яшчэ і спроба надзвычай-
най метафізікі, звязанай з усходнімі традыцыямі. Яго паняцце «не-быцця» 
для беларускага этнасу звязана з тым, што мы знаходзім у французскіх 
інтэлектуалаў і называецца «экзістэнцыя» ці ў В. Быкава, на першы погляд, 
трапляем у пастку «Муру», калі ён кажа, што «лепей было б не нарадзіцца 
зусім». Але што хаваеццца за гэтымі словамі? Хіба цэлы сусвет ці спроба за-
хаваць нацыю як нешта няўлоўнае, якое бытуе ў мысленні.

Ці можа моўны крытэрый стаць індыкатарам беларускасці для мыс-
лення? «Сама мова – гэта пэўны свет, у якім мы звыклыя жыць і таму гэ-
так цяжка бывае перакласці нешта грунтоўнае з аднае мовы на іншую – 
прынцыповая несувымернасць сказанага» [2]. Вось дзе пануе дэрыдыян-
ская «Граматалогія», у мове! І калі пісьмо ў гэтай парадыгме разглядаецца 
як крыніца мовы, як знак семіятычнай прасторы, тады безумоўна важна, 
на якой мове будзе напісаны гэты тэкст. Дыялог з сусветам па-беларуску, 
трансцэндзіраванне анталагічнага пытання «Як можна змагацца за «вызва-
ленне» беларуса, за лёс, наканаваны яму, з Сусветам?».

Сучасныя беларускія інтэлектуалы таксама занепакоены захаваннем 
моўных традыцый: беларуская мова – гэта сімулякр, replica, якая не мае 
арыгіналу. Ці не? З гэтай нагоды зроблена спроба захаваць думкі сучаснікаў 
у пэўных анталогіях: «анталогія як аргумент у вырашэнні анталагічных 
праблем». Гэты моўны парадокс, які відавочны ў рускай транслітэрацыі 
і не бачны ў беларускай. У 2003 г. выходзіць «Анталёгія сучаснага бела-
рускага мысьленьня» ў Санкт-Пецярбургу ў выдавецтве  «Невский Про-
стор», дзе сабраныя тэксты беларускіх мысляроў 1990 – пачатку 2000-х гг. 
У 2016 г. выходзіць зборнік «Код прысутнасці», дзе захоўваецца такая ж  
прынцыповая традыцыя: сабраць лепшыя з ўжо апублікаваных тэкстаў, якія 
з’явіліся ў 2000–2015 гг. Перад калектывам адказных за адбор тэкстаў стаяла 
даволі складаная задача адбору «тэкстаў-думак». Бо перыяд быў даволі вялікі 
для прасторы мыслення, тэкстаў шмат, а хацелася акрэсліць максімальнае 
тэматычнае поле.  Атрымалася даволі цікавае выданне, у якім кожны тэкст – 
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рознакаляровасць тэм, «аўтарскі» падыход, які часам дысгарманічна 
ўпісываецца ў гармонію кнігі. 

Словы, якія людзі ўжываюць, мова, на якой гавораць, ствараюць 
своеасаблівую прастору мыслення. І, безумоўна, ужываючы родныя словы, 
мы далучаемся да нейкага ўсеагульнага мыслення, калі нават не паўстае пы-
танне: беларускае яно ці не. 

Такім чынам, незалежна ад сваiх прыхiльнасцяў, усе беларускiя 
iнтэлектуалы заангажаваны праблемай асэнсавання Беларусi як суб’екта 
гiсторыi, геапалiтыкi, метафізікі і як след беларускага мыслення. «I гэта 
зразумела, бо, не акрэслiўшы поля сваёй прысутнасцi ў быццi, немагчыма 
выходзiць на асэнсаванне самога быцця» [4].
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