А.І. СМОЛІК
АКУЛЬТУРАЦЫЯ
ЯК ФОРМА ЗАСВАЕННЯ СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ
Разглядаюцца тэарэтычныя аспекты працэсу ўзаемаўплыву розных культур, пры якім
суб’екты адной культуры пераймаюць каштоўнасці другой. На беларускім матэрыяле
аналізуецца працэс уздзеяння рускай і польскай культур на сацыякультурны працэс у
Беларусі. Ахарактарызаваны асноўныя механізмы акультурацыі і яе стратэгія.
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Працэсы глабалiзацыi, дэмакратызацыя грамадскага жыцця, адкрытасць i даступнасць
апошнiх дасягненняў сусветнай культуры дазваляюць велiзарнай колькасцi людзей
пазнаваць шмат новага аб паводзiнах i ладзе жыцця iншых народаў. З кожным годам
узрастае цікавасць у людзей да зносiн з iншымi народамi i ix культурамi. У ХХI ст. стала
вiдавочным, што чалавецтва развiваецца па шляху пашырэння ўзаемасувязi i
ўзаемазалежнасцi розных кpaiн, народаў i ix культур. Сучасныя cpoдкi камyнiкацыi
дазваляюць мільёнам людзей непасрэдна знаёмiцца з асаблiвасцямi i каштоўнасцямi
культур iншых народаў.
У працэсе кантактаў памiж прадстаўнiкамi розных культур нярэдка частка
прадстаўнiкоў адной культуры (рэцыпiенты) пераймаюць нормы, каштоўнасцi i традыцыi
другой культуры (донара). Гэтая з'ява ў культуролагаў атрымала назву акультурацыя.
Упершыню праблема акультурацыi была апiсана ў канцы XIX ст. у працах англiйскix i
амерыканскix этнографаў. У навуковым ужытку тэрмiн замацаваўся ў першай трэцi ХХ
ст., у перыяд хуткага развiцця культурнай антрапалогii, калi ў працах Ф.Боаса, Р.Лiнтана,
Р.Рэдфiлда i iншых вызначылiся механiзмы ўплыву англасаксонскай культуры ЗША на
індзейцаў i афраамерыканцаў.
Напачатку акультурацыю разглядaлi як вынiк працяглага кантакту груп, людзей
розных культур, ён выяўляўся ў змяненнi зыходных культурных мадэляў у гэтых групах.
Лiчылася, што кантакты адбываюцца аўтаматычна, у вынiку культуры змешваюцца i
дасягаецца стан культурнай i этнiчнай аднароднасцi. Меркавалася, што рэальна менш
развiтая культура змяняецца намнога больш, чым развiтая.
Паступова культуролaгi адышлi ад разумення акультурацыi толькi як групавога
феномена i сталi разглядаць яе на ўзроўнi псiхалогii iндывiда. Прычым з'явiлiся новыя
ўяўленнi аб гэтым працэсе, ён стаў разумецца як змяненне каштоўнасных арыентацый,
ролевых паводзiн, сацыяльных установак iндывiда. У цяперашнi час тэрмiн "акультурацыя" ўжываецца для абазначэння працэсу i вынiку ўзаемаўплыву розных культур, пры
якiм усе цi частка прадстаўнiкоў
адной культуры пераймаюць нормы, каштоўнасцi i традыцыi другой.
У працэсе акультурацыi асобны народ або яго частка (саслоўе, клас, сацыяльная група,
нацыянальная меншасць) засвойваюць культуру i мову другога народа (звычайна
дэмаграфiчна дамiнуючага цi больш культурна развiтога), але ў той жа час не страчваюць
поўнасцю сваю культуру, гiстарычную памяць i нацыянальную самасвядомасць. Аднак у
выпадках, калi ўплыў iншай культуры перавышае пэўную "крытычную мяжу", тады гэта
можа ўяўляць пагрозу для культуры-рэцыпiента, паколькi тaкi магутны знешнi ўплыў
можа прывесцi да збяднення цi поўнага знiкнення асобных нацыянальных традыцый,
абрадаў, звычаяў, артэфактаў i iнш. У выпадках, калi больш развiтая, "моцная" культура
падаўляе больш "слабую" культуру, адбываюцца збядненне, дэградацыя апошняй.
Прычым i культура-донар у вынiку можа ў пэўным сэнсе растрацiць свой унутраны
патэнцыял, збяднiць свой агульны "культурны фонд".
Можна прывесцi вялiкую колькасць прыкладаў акультурацыi. У XVIII–XIX стст. Расiя
далучыла да cвaix межаў шмат новых культурных рэгiёнаў: Беларусь, Польшчу, Каўказ,
Сярэднюю Азiю. Перасялiўшыся туды, рускiя пераймалi мясцовыя звычаi i традыцыi,
захоўваючы пры гэтым свае, уласныя. У той жа час мясцовае насельнiцтва блiжэй
пазнаёмiлася з рускай культурай i шмат чаго пераняло ад яе. Гэта прыклад акультурацыi,
якая атрымалася ў вынiку тэрытарыяльных захопаў i далучэнняў.
У ХХ ст. амерыканская армiя больш за 10 гадоў ваявала ў В'етнаме. Некаторыя
маладыя амерыканцы ажанiлiся з в'eтнaмcкiмi дзяўчынамi, якiм у ЗША трэба было нанава
праходзiць працэс сацыялiзацыi. Тое ж самае адбывалася пасля другой сусветнай вайны,
калі амерыканскiя салдаты ажанiлiся з японскiмi дзяўчынамi. Мужчыны не заставалiся на
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радзiме cвaix жонак, а прывозiлi ix у сваю кpaiнy. Мужчына aдыгрывае ў гэтым выпадку
актыўную культурную ролю i прымушае жанчыну адаптавацца да нормаў роднай для яго
культуры.
Такое прыстасаванне i адначасова перанавучанне называюць яшчэ рэсацыялiзацыяй.
Рэсацыялiзацыя – сутнасць працэсу акультурацыi, яна можа адбывацца толькі з дарослым
чалавекам.
Акультурацыя ўяўляе сабою працэс паўторнай сацыялiзацыi дарослага чалавека
(рэсацыялiзацыю), засваенне неабходных для жыцця нормаў i каштоўнасцей чужой
культуры, якiя напластоўваюцца на традыцыi i звычаi роднай культуры.
У розныя гiстарычныя эпоxi беларуская культура неаднолькава рэагавала на працэсы
акультурацыi з боку культур суседнiх i больш далёкiх народаў. У эпоху сярэдневякоўя
пераважаў уплыў усходняй вiзантыйскай культуры, а ў час Рэнесанса –
заходнееўрапейскай культуры. На працягу ХVII–ХХ стст. вельмi моцнымi былi ўплывы на
беларускую культуру суседнiх культур, найперш польскай i рускай. У працэсе паланiзацыi
i русiфiкацыi беларуская культура набывала новыя рысы, засвойвала некаторыя
iншаэтнiчныя традыцыi, а часам адвяргала ix, аказваючы пэўны ўплыў на гэтыя культуры.
У сучасны перыяд адбываецца пэўная вестэрнiзацыя беларускай культуры, што ў большай
цi меншай ступенi выяўляецца ў сферы выяўленчага, тэатральнага мастацтва, літаратуры,
кіно, музыкі.
Такім чынам, акультурацыя з'яўляецца неабходным элементам мiжкультурнага
ўзаемадзеяння. Яна адыгрывае прагрэсiўную ролю ў глабальным грамадстве: дапускае
навучанне нормам iншай культуры, знаёмiць з яе гiстарычнай спадчынай, дазваляе знайсцi
эфектыўную тэхналогiю зноciн людзей. У працэсе акультурацыi кожны чалавек
адначасова вырашае дзве важнейшыя праблемы: iмкнецца захаваць сваю культурную
iдэнтычнасць i ўключыцца ў чужую культуру. Камбiнацыя магчымых варыянтаў
вырашэння гэтых праблем нараджае чатыры асноўныя стратэгii акультурацыi:
асiмiляцыю, сепарацыю, маргiналiзацыю i iнmэграцыю.
У працэсе мiжкультурнай камунiкацыi iндывiдам даводзiцца сутыкацца з
неабходнасцю асэнсавання чужой культуры, што мае свае асаблiвасцi. Ужо сама
ўстаноўка на асэнсаванне з'яў iншай культуры, невядомай культуры, прынцыпова
адрозніваецца ад асэнсавання тых ці іншых з’яў сваёй уласнай культуры. Нярэдка цэлыя
народы цi этнiчныя групы поўнасцю засвойваюць мову, культуру другога народа, у
вынiку чаго адбываецца змена этнiчнай самасвядомасці асіміляванага этнасу.
Асiмiляцыя – працэс засваення адным народам культуры, мовы, этнiчнай
самасвядомасцi другога народа, звычайна больш сацыяльна развiтога i дэмаграфiчна
пераважнага. Гэтае паняцце пачало выкарыстоўвацца з канца XIX ст. (найперш у
амерыканскай сацыяльнай навуцы) i спачатку было ciнoнiмaм слова "амерыканiзацыя". Да
сярэдзiны ХХ ст. тэрмiн "асiмiляцыя" выкарыстоўваўся ў кантэксце вывучэння
iнкарпарацыi індзейcкix плямёнаў у ЗША ў дaмiнyючую культуру белага насельнiцтва.
Асiмiляцыя характэрна для гiсторыi амаль што ўcix народаў, у тым лiку i беларусаў.
Яна ажыццяўляецца на розных узроўнях: антрапалагiчным, сацыяльным, культурным,
моўным i iнш. Культуролагамi выдзяляюцца дзве разнавiднacцi аciмiляцыi – натуральная i
прымусовая. Натуральная аciмiляцыя ўзнiкае пры непасрэдных кантактах разнародных
этнiчных груп, абумоўленых агульнасцю іх палітычнага, сацыяльнага, гаспадарчага і
культурнага жыцця, пашырэннем мiжэтнiчных шлюбаў. На землях Беларусi натуральная
асiмiляцыя ў старажытнасцi адбывалася ў працэсе рассялення славян i ix узаемадзеяння з
мясцовымi балцкiмi плямёнамi, якiя склaлi субстратную аснову крывiчоў, часткова
радзiмiчаў, дрыгавiчоў. Працэс славянскай калaнiзацыi паўднёва-заходнix зямель Беларусi
i сумежных з iмi тэрыторый Аўкштайтыi i Латгалii працягваўся амаль да XIX – пачатку
ХХ ст. i суправаджаўся аciмiляцыяй суседнiх перыферыйных i экстэрытарыяльных груп
балцкага насельнiцтва (нальшы, дзяволтвы, судавы, дайновы, латгалаў-лотвы, палякшанятвягаў i iнш.). Яно паступова страчвала этнiчныя асаблiвасцi сваёй культуры, мовы,
самасвядомасцi. Натуральная асiмiляцыя iншаэтнiчнага насельнiцтва на тэрыторыi Беларусi ажыццяўлялася i ў адносiнах да нешматлiкiх груп pycкix, палякаў, укpaiнцaў,
немцаў, татар. Аciмiляцыя закранула некаторыя саслоўныя групы беларусаў, у
прыватнасцi рамеснiкаў-гараджан, якiх вывозiлi або запрашалi на працу ў Маскоўскую
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дзяржаву ў XVI–XVIII стст., дзе яны паступова абруселi.
Прымусовая асiмiляцыя назіраецца ў вынiку штучнай палiтыкi ўрадавых колаў. У
вынiку культурнай асiмiляцыi адбываюцца механiчнае засваенне каштоўнасцей,
традыцый, звычаяў, паглынанне (поўнае цi частковае) адной культуры другой. Звычайна
больш "слабая" культура паступова нiбы раствараецца ў больш "моцнай" культуры.
Асобныя даследчыкi адрознiваюць аднабаковую аciмiляцыю, пры якой культура меншасцi
поўнасцю выцясняецца дамiнуючай культурай, i культурнае змешванне, калi элементы
культур падначаленай i дамiнуючай змешваюцца, што ў вынiку можа прывесцi да
ўзнiкнення якасна новай культуры.
Палiтыку прымусовай асiмiляцыi ў адносiнах да беларусаў актыўна праводзiў урад
царскай Pacii, асаблiва пасля задушэння паўстанняў у 1830–1831 гг. i 1863–1864 гг. у
Польшчы, Беларусi i ў Лiтве. Была забаронена унiяцкая вера, якая стала ўжо традыцыйнай
для беларусаў, адменены дзеянне Статута Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 г., ужыванне
беларускай, лiтоўскай i польскай моў у гpaмaдcкix месцах, а выкладанне ix каралася
штрафамi. Беларусь i Лiтва атрымалi афiцыйную назву Паўночна-Заходні край. У вынiку
на тэрыторыi Беларусi катастрафiчна скарацiўся сацыяльны арэал ужывання беларускай
мовы, амаль знiшчана традыцыйная этнiчная культура, пaвялiчылася колькасць людзей,
перш за ўсё нашчадкаў мiжнацыянальных шлюбаў, якiя адмовiлiся ад cвaix белаpycкix
каранёў. Выпадкi поўнай асiмiляцыi сустракаюцца вельмi рэдка, звычайна мае месца
паступовая трансфармацыя традыцыйнай культуры меншасцi пад уплывам культур
дамiнуючай этнiчнай супольнасцi.
Адной з мэт акультурацыi лiчыццца дасягненне iнтэграцыi культур, якая ў вынiкy дае
бiякультурную цi мультыкультурную асобу. Гэта магчыма, калi групы большасцi i
меншасцi, якiя ўзаемадзейнiчаюць, добраахвотна выбiраюць дадзеную стратэгiю. Група,
што iнтэгруецца, гатова прыняць устaнoўкi i каштоўнасцi новай для сябе культуры, а
дамiнантная група гатова прыняць гэтых людзей, паважаць ix правы, каштоўнасцi,
адаптаваць сацыяльныя iнстытуты да патрэб гэтай групы. Пры тaкix умовах адбываецца
культурная iнтэграцыя, якая ўяўляе сабой iдэнтыфiкацыю як са старой, так i з новай
культурай.
Інтэграцыя культурная – гэта стан унутранай цэласнасцi культуры i ўзгодненасцi
памiж рознымi яе элементамi, а таксама працэс, вынiкам якога з'яўляецца такая
ўзаемаўзгодненасць. Тэрмiн "культурная iнтэграцыя", што выкарыстоўваецца пераважна ў
амерыканскай культурнай антрапалогii, у мнoгім перасякаецца з паняццем "сацыяльная
iнтэграцыя", якое выкарыстоўваецца галоўным чынам у сацыялогii i англiйскай школе
сацыяльнай антрапалогii. Культурная інтэграцыя тлумачыцца рознымі даследчыкамі парознаму: як лагічная, эмацыянальная цi эстэтычная ўзгодненасць памiж культурнымi
значэннямi; як адпаведнасць памiж культурнымi нopмaмi i рэальнымi паводзiнамi носьбiтаў культуры; як функцыянальная ўзаемазалежнасць памiж рознымi элементaмi культуры
(звычаямi, iнстытутамi, культурнай практыкай i iнш.). Усе гэтыя тлумачэннi ўзнiклi ў
рэчышчы функцыянальнага халiстычнага падыходу да даследавання культуры i
непарыўна звязаны з iм метадалагiчна.
Р. Бенедыкт у працы "Патэрны культуры" (1935) сцвярджала, што звычайна культуры
ўласцiвы нейкi дамiнyючы ўнyтpaны прынцьп, цi "культурны патэрн", якi забяспечвае
агульную форму культурных паводзiн у розных сферах чалавечай жыццядзейнасцi.
Культура, як i iндывiд, уяўляе больш цi менш узгоднены патэрн дзеяння. У кожнай
культуры ўзнiкаюць характэрныя задачы, якiя не абавязкова ўласцiвы iншым тыпам
грамадства. Пaдпарадкоўваючы жыццё гэтым задачам, народ усё больш i больш
кансалiдуе свой вопыт, разнародныя тыпы паводзiн набываюць усё больш канкрэтную
форму. На думку Бенедыкт, ступенi iнтэграцыi ў розных культурах могуць адрознiвацца:
адны культуры характарызуюцца найвышэйшай ступенню ўнутранай iнтэграцыi, у друriх
– iнтэграцыя можа быць мiнiмальнай.
Для большасцi прыхiльнiкаў функцыянaлiзму паняцце iнтэграцыi мела перш за ўсе
агульнатэарэтычнае значэнне. П.Capoкiн (1962) супрацьпаставiў такому разуменню
інтэграцыі размежаванне сацыякультурных сістэм, інтэграваных на аснове лагiчнай i
сэнсавай кагерэнтнасцi. Гэтая iдэя Capoкiнa паклала пачатак якасна новай даследчай
арыентацыі, нaкipaвaнaй на аналiз розных формаў культурнай iнтэграцыi, уласцiвых
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пэўным сацыякультурным сiстэмам.
Захаванне этнiчнай iдэнтычнасцi, што iнтэгруецца, сёння разглядаецца пазiтыўнa, таму
што дапамагае згладзiць праблемы дадзенага працэсу. Асаблiва гэта важна для бежанцаў,
якiя па прычыне нейкiх знешнiх прычын вымушаны пакiнуць сваю радзiму. Яны
псiхалагiчна супрацiўляюцца разрыву сувязей з ёй, i працэс акультурацыi iдзе ў ix больш
працягла i складана. Лiчыцца, што паспяховасць iнтэграцыi вызначаецца этнiчнай
iдэнтычнасцю i этнiчнай талерантнасцю.
Дамiнантная група можа абмежаваць выбар цi прымуciць прадcтaўнiкoў iншай
культуры да пэўных формаў акультурацыi. У гэтым выпадку прадстаўнiкi недамiнантнай
групы аддаюць перавагу большай цi меншай ступенi iзаляцыi ад дамiнантнай культуры.
Такую з'яву прынята называць сепарацыяй, г.зн. адмаўленне чужой культуры пры
захаваннi iдэнтыфiкацыi са сваёй культурай. Названая сiтуацыя часта ўзнiкае, калi ў якойнебудзь кpaiнe праводзяцца пaлiтыка i практыка адасаблення, аддзялення чаcткi
тэрыторыi дзяржавы з мэтай стварэння новай самастойнай дзяржавы або атрымання
статусу шырокай аўтаномii. Палiтыка сепаратызму з'яўляецца вынiкам гiстарычных,
сацыяльных, палiтычных, канфесiянальных i iншых праблем, а таксама ваяўнiчага
нацыяналiзму. Тыповай падставай узнiкнення сепаратысцкix тэндэнцый у дзяржаўным
жьщцi служаць нepaўнaмepнacць сацыяльна-эканамiчнага развiцця рэгiёнаў i тэрыторый
унутры дзяржавы, размеркавання памiж iмi прыродных багаццяў, парушэнне правоў
чалавека (нацыянальных, расавых). Напрыклад, палiтыка непасрэднага, а частковага i
ўскоснага кiравання народамi Азii i Афрыкi з боку еўpапейскiх дзяржаў накладвала
абмежаваннi на аўтахтоныя культуры, вяла да звужэння дыяпазону ix функцыянавання i
замаруджвала развiццё. Так, у Iндыi з канца ХVIII ст. англiйскiя ўлады садзейнiчалi
выкарыстанню шарыяту для мусульман i кодэкса нормаў, якiя ўтрымлiвалiся ў
"Дхармашастрах", для iндусаў. Кантралюемыя англiчанамi суды навязвалi законы, якiя
супярэчылі існуючаму звычаёваму праву.
Укараненне заходнix культурных мадэляў, стандартаў жыцця i нормаў спажывання
спарадзiла iмкнeннe да захавання i развiцця самабытнай культуры, гiстарычнай спадчыны
i незалежнасцi. Былыя каланiяльныя краiны да нашага часу вядуць настойлiвую барацьбу
за перабудову мiжнародных адносiн у галiне культуры. Культурная палiтыка гэтых кpaiн
нaкipaвaнa на лiквiдацыю шкодных наступстваў засiлля Захаду ў сферы культуры i
сродках масавай iнфармацыi, на падтрыманне суверэнiтэту i забеспячэнне самастойнага
развiцця. Крайнiмi праяўленнямi гэтых тэндэнцый сталi розныя формы сепаратызму,
нацыяналiзму i чорнага расiзму.
Вышэй нaмi адзначалася, што ў аснове акультурацыi ляжьщь камунiкатыўны працэс.
Доўгатэрмiновая адаптацыя да чужой культуры адбываецца праз зносiны з носьбiтамi
дамiнантнай культуры. Працяглы час бежанцы, эмiгранты знаходзяцца на мяжы дзвюх
культур. М. Бахцiн сцвярджаў, што ўся культура размешчана на межах: межы праходзяць
усюды. Памежжа культур iнтэрпрэтуецца па-рознаму: у прыватнасцi, як стан чалавека,
вымушанага рабiць пастаянны выбар, або ў аспекце дыялагiчнасцi, як своеасаблiвы
"мост", якi злучае розныя сферы. Нярэдка ў такім прамежкавым стане чалавек адчувае
глыбокі дыскамфорт i незадаволенасць.
У сiтуацыi адначасовага i аднапрасторавага iснавання групы цi iндывiда ў кантэксце
супярэчлiвых сацыякультурных патрабаванняў фармiруецца культурная маргiнальнасць.
Яна ўзнiкае ў вынiку змен нарматыўна-каштоўнасных сiстэм пад уздзеяннем
мiжкультурных кантактаў, сацыяльных зрухаў i тэхналагiчных фактараў. Маргiнальная
асоба фармiруецца тады, калi чалавек пэўнай культуры вымушаны асвойваць iншыя
сацыяльныя ролi, лад жыцця, культурныя каштоўнасцi чужой культуры. Усё гэта ўплывае
на псixiку чалавека.
Тэрмiн уведзены ў навуку амерыканскiм сацыёлагам Р. Паркам, якi лiчыў, што
маргiнальная асоба валодае шэрагам характэрных рыс: заклапочанасцю, агрэсiўнасцю,
славалюбствам, чуллiвасцю. Першапачаткова гэты тэрмiн выкарыстоўваўся для азначэння
сацыяльна-псixалагiчных вынiкаў няпоўнай адаптацыi мiгpaнтaў з вясковых раёнаў да
патрабаванняў гарадскога ладу жыцця. Пасля тэрмiн набыў больш шырокае значэнне, i да
маргiнальнай культуры пачалi адносiць "культурныя гiбрыды", якiя аказалiся памiж
дамiнуючай сацыяльнай групай, што не прымала ix поўнасцю, i групай паходжання, якая
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адштурхоўвала ix. Пад маргiналамi таксама разумеюць iндывiдаў, што страцiлi былыя
сацыяльныя сувязі, але не прынялі новую сацыякультурную сітуацыю.
У цяперашнi час паняцце "маргiнальнасць культурная" характарызуе стан асобы або
групы людзей, якiя знаходзяцца на мяжы розных сацыяльных груп, сiстэм, культур i
цалкам не ўключаны нi ў адну з ix. Паняцце "маргiнальная асоба" (маргiнал) ужываецца і
як негатыўная адзнака ў aднociнax да люмпенаў, iзгояў i iншых, а таксама ў пазiтыўным
сэнсе – у адносiнах да творчых людзей, здольных пераадолець стэрэатыпы, звыклыя,
усталяваныя прынцыпы дзейнасцi.
Taкiм чынам, можна сказаць, што маргiналiзацыя абазначае, з аднаго боку, страту
iдэнтычнасцi з уласнай культурай, з другога – адсутнасць iдэнтыфiкацьі з культурай
большасцi. Гэта ciтуацыя ўзнiкае з-за немагчымасцi падтрымлiваць уласную iдэнтычнасць
(звычайна па прычыне знешнiх абставiн) i ў вынiку адсутнасцi цiкавасцi да
атрымання
новай iдэнтычнасцi (магчыма, па прычыне дыскрымiнацыi цi сегрэгацыi з боку культуры
большасцi).
_______________
1. Белuк, А.А. Культурология. Антропологические теории культуры / А.А.Белик. – М.:
Рос. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 241 с.
2. Кассирер, Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры //
Избранное. Опыт о человеке / Э.Кассиер. – М.: РОССПЭН, 1998. – 447 с.
3. Клакхон, К. 3еркало для человека / К.Клакхон. – СПб.: Евразия, 1998. – 352 с.
4. Культурология. ХХ век: словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 480 с.

