
альном, но не на культуральном уровне и, следовательно, формируют 
свой аутостереотип, исходя скорее из собственных усилий и успехов в 
учебном процессе, нежели из оценки актуального состояния белорусской 
экономики и уровня жизни на фоне референтных стран. Во-вторых, от-
сутствие в аутостереотипе школьников негативных характеристик гово-
рит о некритичности по отношению к своей культуре. Эта некритич-
ность, вероятнее всего, обусловлена именно возрастом и при неодно-
кратном столкновении со сложными и противоречивыми реалиями более 
широкого жизненного контекста вступит в противоречие с относительно 
высокой значимостью национальной идентичности для данной группы. 
Результатом этого могут стать либо активные попытки трансформации 
действительности, которая, в отличие от аутостереотипных черт, будет 
восприниматься как ситуативная, либо в игнорировании диссонирующих 
реалий. Современные же студенты в большей степени склонны менять 
свои представления о белорусской культуре и собственном месте в ней.   

Среди оснований выраженности названных при описании своей куль-
туры качеств для студентов на первое место выступают географическое 
положение и историческое влияние на культуру извне (χ=25,698, ρ<0,01), 
для школьников же значимых различий распределения от равномерного 
не выявлено, то есть, школьники существенно чаще, чем студенты, вы-
двигают в качестве оснований внутрикультурные закономерности исто-
рического развития, либо придерживаются эссенциалистского взгляда. 
Если обобщить аутостереотип белорусской культуры у школьников, то 
можно метафорически провести аналогию с представлениями о человеке 
в гуманистической традиции: белорус добр по своей природе. Аутосте-
реотип белорусов у студентов несет в себе существенную долю скепсиса. 

 
ІЕЗУІЦКАЯ  ДРУГАЯ  СХАЛАСТЫКА  НА  БЕЛАРУСІ 

І. Х. Гафараў 
Беларускі дзяржаўны універсітэт 

 
«Рамкавай» тэорыяй нашага даследавання з'яўляецца тэорыя 

памежжа, якая разглядае калажнасць, гібрыднасць і фрагментаванасць 
шэрагу культур як іх сутнасныя характэрыстыкі. Гледзячы з такой 
пазіцыі, сутнасцю беларускай культуры можна назваць яе дысперснасць, 
адсутнасць цэнтру і перыферыі і «зрушаннасць» гістарычных эпохаў. 
Эўрыстычная каштоўнасць тэорыі памежжа ёсць не толькі ў тым, што 
яна выступае ў якасці канкрэтнай акадэмічнай плыні ці 
междысцыплінарнага поля даследванняў культуры, але можа 
разглядацца «як агульная рамка ў кантэксце палітыкі ведаў усяго 
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рэгіёна» [3, с. 7]. Першым крокам на шляху высвятлення аднаго з 
элементаў беларускае калажнае культуры — праэўрапейскага — можа 
быць зварот да эўрапейскіх уплываў на традыцыю беларускай 
філасофскай думкі. Найбольш рэпрэзентатыўнай у гэтым сэнсе здаецца 
такая культурная з'ява беларускае прасторы канца XVI — пачатку XVII 
стагоддзя як другая схаластыка. Другая схаластыка ёсць агульнай назвай 
«школьнай філасофіі» эпохі Барока, якая развівалася пераважна братамі 
розных законаў у тым ліку і на Беларусі, дзе асноўным цэнтрам яе 
распаўсюджання была Віленская іезуіцкая акадэмія (ств. 1578 г.). 

Даследванне беларускай другой схаластыкі ў рамках тэорыі памежжа 
вымагае (1) пазыцыянавання філасофскага напрамку не як эклектычнага, 
а як цэльнага, арыгінальнага і сваеасаблівага; (2) разгляд ягонага 
канстытуявання не як рэдукцыі эўрапейскіх узораў, а як засвойвання 
разумовых парадыгм і терміналагічнага апарату ў новым кантэксце, 
выкарыстання іх дзеля вырашэння ўласных задач. Асноўныя праблемы, 
якія ўзніклі перад беларускімі мыслярамі на пачатку XVII стагоддзя, 
азначыліся пераломам традыцыйнага мыслення і пачаткам пранікнення 
на тэррыторыю сучаснай Беларусі першай (так званай 
«эндагеннай») мадэрнізацыі і тэндэнцый рэнесансавага мыслення. Да 
таго ж, з пачаткам Рэфармацыі да ўжо існуючых на гэтай тэрыторыі 
канфесій і ерасяў далучыліся новыя. У гэтых гістарычных умовах 
асноўнымі пытаннямі, на якія вымушаны былі адказваць філосафы, былі 
пытанні адаптацыі філасофскай традыцыі да варункаў «тутэйшага» 
часавага і прасторавага памежжа. 

Гэтыя пытанні былі актуальнымі не толькі дзеля беларускае культур-
нае прасторы. Шмат у чым падобныя праблемы паўставалі ў Італіі і 
Гішпаніі. Там яны вырашаліся ў рэчышчы другой схаластыкі (XVI—
XVII стст.) Ф. де Віторыя, Г. Васкезам, М. Моліна. Найбольш сістэмат-
ычная метафізічная сістэма была распрацавана гішпанскім іезуітам 
Францыскам Суарэзам [2]. 

Схаластыка Суарэза мела дзве цікавые рысы. Адначасова з 
імпліцытнай арыентаванасцю на мадерн, яна была экспліцытна 
накіраваная на стварэнне і развіццё традыцыі. Ва ўмовах беларускага 
прасторавага памежжа праблема стварэння каштоўнаснай іерархіі і 
развіццё традыцыі не была прыярытэтнай. У працэсе так званай 
«мадэрнізацыі пад знешнім уплывам» мадэрныя патэрны ўсвойваліся 
вельмі актыўна і інтэнсіўна. Узнікала з'ява «больш мадэрнага, чым сам 
мадэрн» мыслення, дзеля якога характэрным было больш яркае 
выраженне (і нават эксплікацыя) некаторых тэзаў «суарэзіянства» як 
«пераклад» іх дзеля немадэрнае прасторы. Прынцыповай рысай 
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суарэзіанства ёсць эсенцыялізм і тое, што можна назваць «пазнавальным 
ідэялізмам». Паказальна, што на беларускай прасторы гэтыя ідэі былі 
развітыя і эксплікаваныя амаль да поўнага лагічнага завяршэння [гл., 
напрыклад: 1, с. 331–351; 4, с. 91–109]. 

З'яўляючыся лагічным працягам інтэнцый Суарэза, пазіцыя 
беларускай другой схаластыкі не заўседы супадае з ёй. Дзеля ўсёй 
беларускай другой схаластыкі вырозненне на разумовае і рэальнае існае 
стаецца яшчэ больш фармальным, заснаваным толькі на лагічнай 
адпаведнасці, а не на онталагічных характэрыстыках. 

Пэўны напрамак на эсэнцыалізацыю метафізікі, на аднолькавае 
апісанне структуры існага, што існуе актуальна і таго, што існуе ў 
розуме, гносеалагічны аптымізм, што з'явіўся ўжо ў паглядах Суарэза, 
быў заакцэнаваны беларускай другой схаластыкай у выглядзе такіх 
філасофскіх заходаў, як (1) звядзенне патэнцыяльнага існавання да 
лагічнай несупярэчнасці і (2) знікненне адрознення паміж прадметам 
спазнання і рэччу як такой. 
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