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У сучасным лiтаратуразнаустве прасочваецца выразная тэндэн-

цыя да актуалiзацыi праблемы самаiдэнтыфiкацыi асобы: на узроунях

аутара, наратара, лiтаратурнага персанажа. Пра гэта сведчыць знач-

ная колькасць даследаванняу, у якiх вывучаецца або фiгуруе дадзе-

ная з’ява. I гэта не дзiуна, бо само пытанне асобаснай iдэнтыч-

насцi абвастрылася у посткаланiяльную эпоху. Феномен iдэнтычна-

сцi аб’ектыуна прысутнiчае у мастацкiх тэкстах: як чалавек прахо-

дзiць працэс уласнай iдэнтыфiкацыi, так i лiтаратурны герой, паколь-

кi персанаж з’яуляецца, па выразе М. Бахцiна, завершаным цэлым1.

Аднак як правiла, заяуленая у назве сучасных лiтаратуразнаучых

даследаванняу iдэнтыфiкацыйная праблема разглядаецца па-за спецы-

яльным тэарэтычным абгрунтаваннем; адсутнiчае i каментарый да

выкарыстоуваемай тэрмiналогii.Маецца на увазе дапушчэнне,што па-

няццi «самаiдэнтыфiкацыя», «iдэнтычнасць», «самаiдэнтычнасць» за-

гадзя зразумелыя рэцыпiентам. Да таго ж, гэтыя паняццi набываюць

кожны раз тое канкрэтнае значэнне, якое даследчыку зручна актуалi-

заваць, без дадатковых каментарыеу.

Самаiдэнтыфiкацыя асобы у розных даследаваннях гуманiтарнага

профiлю разглядаецца пераважна як складаны, абумоулены у куль-

турна-гiстарычным плане, бесперапынны працэс набыцця тоеснасцi

1 М.М. Бахтин, Автор и герой в эстетической деятельности, [в:] М.М. Бахтин,
Эстетика словесного творчества, Москва 1986, с. 16–18.
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чалавека з самiм сабой. Дыялектыка гэтага працэсу заключаецца

у немагчымасцi такога самасупадзення (што паказана М. М. Бахцi-

ным2,М. Хайдэггерам3), а таксама у сумяшчэннi у свядомасцi чалавека

сацыяльных i псiхалагiчных складнiкау, якiя адначасова i супрацьпа-

стаулены, i непарыуна звязаны памiж сабой.

Праблемы асобы, у тым лiку – крызiс яе самаiдэнтыфiкацыi, значна

актуалiзавалiся апошнiм часам. Названы крызiс абвастрыуся у сучас-

ную эпоху росту сацыяльнай дынамiкi у посткаланiяльным свеце, у ча-

сы дэструкцыi i панiжэня статусу асобы у мастацтве постмадэрнiзму.

Усë гэта робiць праблематычным працэс захавання асобаснай цэласна-

сцi, што вядзе да з’яулення паняцця «палiфанiчнай» («множнай») iдэн-

тычнасцi (В. I. Жукава4). У падыходах прадстаунiкоу розных гуманi-

тарных дысцыплiн да пазначанай праблемы назiраюцца свае асаблiвас-

цi. Прадстаунiкi фiласофскай думкi падыходзяць да праблемы больш

тэарэтычна, з доляй унiверсалiзму, упiсваючы самаiдэнтыфiкацыю ча-

лавека у шырокi культурны i духоуны кантэкст. У той жа час даслед-

чыкi псiхалагiчнага напрамку схiльныя менавiта да упарадкавання,

класiфiкацыi пытанняу па праблеме, часта звяртаюцца да пэунай кан-

крэтнай групы людзей, канкрэтызуючы свае высновы. Iх даследаваннi

нярэдка маюць прыкладны характар. Прамежкавае становiшча зай-

маюць сацыялагiчныя даследаваннi, якiя часта маюць эксперымен-

тальную аснову.

Самаiдэнтыфiкацыя асобы лiтаратурнага героя – адна з эстэтыч-

ных уласцiвасцей i характарыстык твора. Яна у мастацкiм тэксце iс-

нуе i заусëды iснавала гэтаксама ж аб’ектыуна, як самаiдэнтыфiка-

цыя чалавека у рэальнай рэчаiснасцi. А таму падлягае аналiзу нароунi

з iншымi яго асобаснымi пазнакамi: характарам, партрэтам, сацыяль-

ным статусам i г. д. Вядома, вывучэнне самаiдэнтыфiкацыi персана-

жа у тэксце, з улiкам мастацкай умоунасцi, аутарскай думкi i iншых

асаблiвасцей мае выразную спецыфiку у параунаннi з даследаваннямi

у розных галiнах гуманiтарнага профiлю. I тут важна размяжоуваць

паняцце самаiдэнтыфiкацыi i некаторыя характарыстыкi персанажау,

якiя таксама маюць непасрэднае дачыненне да асобы героя i рас-

крываюць яго унутраную сутнасць. У лiтаратуразнаустве найбольш

2 М.М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, Москва 1996.
3 М. Хайдеггер, Тождество и различие [online], http://www.gumer.info/bogoslov
Buks/Philos/Heidegg/Togd Razl.php. [доступ: 09.07.2017].
4 О.И. Жукова, Самость, ее типология и место в самоопределении человека,
Томск 2010.
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распаусюджаным аспектам вывучэння асобы героя з’яуляецца яго ха-

рактар5. Аднак, калi характар уяуляе сабой сукупнасць пэуных асобас-

ных рысау, якiя фармiруюцца часта даволi падсвядома i уплываюць на

паводзiны героя, самаiдэнтыфiкацыя героя уключае пэуную рэфлексiю

паводле уласнай асобы, яе становiшча i свядомасцi, а таксама звяза-

на са свядомым вызначэннем асобай свайго месца у свеце, абавязкова

уключае у сябе адказ на пытанне: «хто я?». Акрамя таго, на сучасным

этапе развiцця лiтаратуразнаучай навукi шырокае распаусюджанне

атрымалi даследаваннi канцэпцыi асобы у творчасцi таго цi iншага

аутара (або групы аутарау). Найперш у сувязi з гэтым феноменам

варта узгадаць iмëны беларускай даследчыцы Н. Л. Бахановiч6, руска-

га лiтаратуразнауцы Ю. М. Паулава7. Мяркуем, што канцэпцыя асо-

бы – гэта сiстэма поглядау на чалавека, пэуны па-мастацку аформ-

лены падыход да яго. Самаiдэнтыфiкацыя ж уключае самаапiсанне,

самапрэзентацыю персанажа у тэксце, з’яуляючыся такiм чынам по-

глядам героя на сябе, у адрозненне ад канцэпцыi асобы – погляда

на персанажа «зверху». Таму можна гаварыць пра самаiдэнтыфiка-

цыю як пра адзiн са складнiкау, што адлюстроувае мастацкую кан-

цэпцыю асобы.

Праблема самаiдэнтыфiкацыi асобы як самастойны аб’ект лiтара-

туразнаучага даследавання ва усходнеславянскiх даследаваннях пача-

ла вылучацца толькi у апошнiя дзесяцiгоддзi. Яе актуалiзацыя мае

i агульныя – сацыякультурныя – перадумовы, i спецыфiчныя, звязаныя

са зменамi у стауленнi да чалавека, што зрабiлiся асаблiва вiдавочнымi

з усталяваннем у лiтаратуры некласiчнай парадыгмы мастацкасцi8.

Адным з папярэднiкау тэорыi iдэнтычнасцi у галiне лiтаратура-

знауства стау знакамiты рускi фiлосаф М. М. Бахцiн. Ëн разглядау

праблему самаiдэнтыфiкацыi асобы як фiласофскую катэгорыю у кан-

тэксце дыялагiчнай канцэпцыi, адным з асноуных пастулатау яго тэо-

5 У беларускiм лiтаратуразнаустве характар шырока даследуецца, напрыклад,
у манаграфiчных працах А. I. Белай: Людзi адной зямлi: тыпалогiя i паэтыка
характарау у беларускай прозе першай трэцi ХХ стагоддзя, Баранавiчы 2010; Ге-
рой. Асоба. Характар: Мастацкая персаналогiя у беларускай прозе першай трэцi
ХХ стагоддзя, Баранавiчы 2012.
6 Н.Л. Баханов iч, Канцэпцыя асобы у беларускай i польскай прозе малых жанрау
на памежжы ХIХ–ХХ стст., Мiнск 2012.
7 Ю.М. Павлов, Художественная концепция личности в русской и русскоязычной
литературе ХХ века, Армавир 2004.
8 Тэрмiн В. I. Цюпы (Теория литературных жанров: учеб. пособие для студ. уч-
реждений высш. проф. образования, Москва 2011).
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рыi быу прынцып па-за-знаходжання9. Гэты прынцып працуе, мiж iн-

шым, у дачыненнi да чалавека, якi нiколi не супадае з самiм сабой10.

Калi у натуральных навуках, па Бахцiну, дзейнiчае прынцып атая-

самлiвання «А=А», то у гуманiтарным свеце (у тым лiку, мастацкiм)

тоеснасць пазначаецца як пераадоленне чужасцi чужога без ператва-

рэння яго у чыста сваë11. Паняцце «атаясамлiванне» у Бахцiна як фi-

ласофскi прынцып дарэчы прымяняць у дачыненнi да самаiдэнтыфiка-

цыi лiтаратурнага героя як «целого», якое адрознiваецца ад аутарскай

свядомасцi i нiколi не супадае з ëй.

Аднак часцей за усë у лiтаратуразнаучай думцы знаходзiць сваë

адлюстраванне бахцiнская канцэпцыя суаднесенасцi аутара i героя

у ракурсе вывучэння пiсьменнiцкай свядомасцi, што зрабiла значны

уплыу на развiццë тэорыi наратарскай iдэнтычнасцi i самаiдэнтыфi-

кацыi для шэрагу расiйскiх лiтаратуразнаучых даследаванняу, сярод

якiх працы А. У. Астахава12, Н. В. Барабанавай13, С. М. Есiна14.

З пералiчаных найбольш грунтоунай у тэарэтычным плане з’яу-

ляецца праца Н. В. Барабанавай «Проблема идентичности образа лите-

ратурного героя как проблема нарации» (2004). Даследчыца вывучае,

якiм чынам ствараецца цэласны вобраз раманнага героя у працэсе на-

рацыi, засноуваючыся на вучэннях М. М. Бахцiна, П. Рыкëра, Ж. Ла-

кана. У яе разуменнi iдэнтычнасць героя складваецца праз iдэнтыфi-

кацыю яго асобы аутарам цi чытачом i мае на увазе яго характар, (...)

спецыфiку у якасцi героя15. Пры гэтым галоунай мэтай устанаулення

iдэнтычнасцi персанажа Н. В. Барабанава лiчыць вызначэнне пэуных

фармальных характарыстык твора: яго кампазiцыi, жанравай прына-

лежнасцi. Мы ж даследуем самаiдэнтыфiкацыю асобы з пункту гле-

джання мастацкага сэнсу, iдэйнага плана твора, з мэтай вылучэння

9 М.М. Бахтин, Автор и герой в эстетической деятельности, [в:] М.М. Бахтин,
Эстетика словесного творчества, с. 319, 433.
10 М.М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, Москва 1996, с. 266.
11 М.М. Бахтин, Автор и герой в эстетической деятельности, [в:] М.М. Бахтин,
Эстетика словесного творчества, с. 433.
12 О.Ю. Астахов, Особенности самоидентификации личности в процессе художе-
ственного освоения мира в период культурного кризиса России конца ХIХ – начала
ХХ века, Кемерово 2000.
13 Н.В. Барабанова, Проблема идентичности образа литературного героя как
проблема повествования, Самара 2004.
14 С. Н. Есин, Писатель в теории литературы: проблема самоидентификации,
Москва 2005.
15 Н.В. Барабанова, Проблема идентичности образа литературного героя как
проблема повествования, Самара 2004, с. 11.
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культурна-лiтаратурнай спецыфiкi. Аднак тут варта улiчваць нара-

талагiчную накiраванасць працы Н. В. Барабанавай, бо яна вывучае

пераважна не самаiдэнтычнасць героя, а пэунае узаемадзеянне па-

мiж аутарам i героем, якое ствараецца у працэсе нарацыi. Акрамя

таго, важным момантам у працы з’яуляецца вылучэнне даследчыцай

уяулення героя пра сябе як пра «я» i «iнакавасць», а таксама праблем,

звязаных з вызначэннем гэтых кампанентау у творчым працэсе.

Увогуле, апрача адзiнкавых выключэнняу, назiраецца устойлiвая

тэндэнцыя да iгнаравання тэарэтычнага абгрунтавання праблемы

самаiдэнтыфiкацыi /iдэнтычнасцi асобы. Так, iснуе шэраг даследаван-

няу, якiя закранаюць даследуемы феномен у творчасцi асобных аута-

рау. Сярод iх працы I. А. Якунiнай16, А. С. Ярынай17, А. У. Бiмаева18,

К. Г. Дочавай19. Аднак названыя даследчыкi пазбягаюць канкрэтыза-

цыi тэрмiна, якi на сëнняшнi дзень яшчэ патрабуе каментавання.

Асобную групу складаюць даследаваннi менавiта нацыянальнага

аспекту iдэнтычнасцi асобы у лiтаратурным творы (працы Г. В.Шап-

кiнай20, С. А. Кулагiна21, С. В. Канчаковай22). На памежжы з лiнгвi-

стыкай даследуюцца моуныя сродкi адлюстравання самаiдэнтыфiка-

цыi асобы у творы (I. М. Гасанава23). Акрамя таго, тэрмiн «самаiдэн-

тыфiкацыя» ужываецца не толькi у дачыненнi да асобы, але i да цэлай

лiтаратуры (даследаванне пошукау самаiдэнтыфiкацыi рускай лiтара-

турай другой паловы ХIХ стагоддзя у працы I. В. Кудрашова24).

16 И.А. Якунина, Повествовательная идентичность в прозе А. Битова 1960-х –
1970-х гг., Магнитогорск 2009.
17 Е.С. Ярина, Проблема самоидентификации личности и особенности поэтичес-
кой системы в романах Э. Елинек 1970–1980-х годов, Екатеринбург 2011.
18 А.В. Бимаев, Кризис самоидентификации героев в прозе А. П. Платонова, Аба-
дан 2012.
19 К.Г. Дочева, Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова,
Орел 2004.
20 А.В.Шапкина, Романы А.К. Дойла “Белый отряд” и “Сэр Найджел”: проблема
национальной идентичности, Воронеж 2008.
21 С. А. Кулагин, Проблема национальной идентичности в прозе А. И. Куприна,
Тамбов 2009.
22 С.В. Кончакова, Проблема национальной идентичности в позднем творчестве
Ч. Диккенса, Тамбов 2011.
23 И.М. Гасанова, Языковые средства изображения самоидентификации лично-
сти в постколониальном романе ХХ–ХХI вв., Санкт-Петербург 2013.
24 И.В. Кудряшов, Русская литература в поисках духовной самоидентификации:
национальная жизнь в изображении П. И. Мельникова-Печерского, Н. С. Лескова,
В. Г. Короленко, Г. И. Успенского, Волгорад 2008.
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Адзiнкавыя лiтаратуразнаучыя артыкулы тэарэтычнага характа-

ру па пазначанай праблеме усë ж iснуюць. Перадусiм гэта працы

С. С. Iмяхелавай25 i Л. А. Сафронавай26.

Даследаванне С. С. Iмяхелавай «Проблема самоидентификации че-

ловека и ее осмысление в русской прозе второй половины ХХ века»

фiксуе асноуныя прычыны духоунага крызiсу асобы, адлюстраваныя

у лiтаратуры гэтага часу. Тэарэтычная каштоунасць артыкула заклю-

чаецца у тым, што Iмяхелавай удалося пазначыць праблему самаiдэн-

тыфiкацыi асобы менавiта у лiтаратурна-мастацкiм сэнсе, разгледзець

аналiзуемы феномен як успрыняцце сябе персанажамi, створанымi

аутарамi. Адштурхоуваючыся ад найбольш знакавых творау, даслед-

чыца вылучае дамiнанты самаiдэнтыфiкацыйнага крызiсу персанажау

у пазначаны перыяд. Сярод iх – страх жыцця, iлюзiя самаiдэнтыч-

насцi27 як праблема сацыяльных, iдэалагiчных стэрэатыпау, экзiстэн-

цыйная адзiнота, немагчымасць «упiсацца» у абсурдны свет i г. д.

Пры тым, што пералiчанае непасрэдна звязана з канкрэтнымi мастац-

кiмi тэндэнцыямi у рускай лiтаратуры пэунага часу, многiя з гэтых

рысау з’яуляюцца характэрнымi i для iншых мастацкiх тэкстау.

Акрамя таго, С. С. Iмяхелава вылучае «сапраудную» i «несапрауд-

ную» самаiдэнтыфiкацыю, пры гэтым, аднак, не паказваючы пэунага

балансу або крытэрыя, па якiм адбываецца названае дзяленне (на-

прыклад, сумленне цi шчырасць у адносiнах да сябе i iншых...). Таму

узнiкае слушнае пытанне: што ëсць сапраудная самаiдэнтыфiкацыя28?

Калi сачыць за думкай даследчыцы, адчуваецца супрацьпастаулен-

не памiж нечым «сапраудным», iндывiдуальным i навакольным све-

там; а у заключэннi артыкула i увогуле гучыць гiмн перамозе асо-

бы над часам, гiсторыяй i соцыумам. Думаецца, што такое стауленне

да самаiдэнтычнасцi асобы ператвараецца у нейкую – iндывiдуалiсц-

кую – крайнасць, паколькi зусiм не улiчваецца магчымасць суiснавання

з соцыумам, такой неабходнай «адкрытасцi iншаму», пра якую пiсау

25 С.С. Имехелова, Проблема самоидентификации человека и ее осмысление в рус-
ской прозе второй половины ХХ века, «Вестник Томск. госуд. педаг. ун-та», 2000,
Вып. 6 (22).
26 Л.А. Софронова, О проблемах идентичности, [в:] Культура сквозь призму
идентичности, Москва 2006.
27 С.С. Имехелова, Проблема самоидентификации человека и ее осмысление в рус-
ской прозе второй половины ХХ века, «Вестник Томск. госуд. педаг. ун-та», 2000,
Вып. 6 (22), с. 52.
28 Тамсама, с. 54.
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М. М. Бахцiн i без якой сапрауднай самаiдэнтыфiкацыi проста не ат-

рымаецца. Тым не менш, даследчыцай закладзены асновы лiтаратура-

знаучага разумення самаiдэнтыфiкацыi асобы персанажа, пазначаны

праявы несапрауднай самаiдэнтыфiкацыi.

Л. А. Сафронава у артыкуле «О проблемах идентичности» (2006)

разгледзела праблемы iдэнтычнасцi i iдэнтыфiкацыi суб’ектау культу-

ры у больш шырокiм, глабальным сэнсе, закранаючы пытаннi сутнасцi

iдэнтыфiкацыi героя, яе формы i эвалюцыi iдэнтычнасцей мастацкага

персанажа у гiсторыi культуры, спосабау атаясамлiвання персанажа

чытачом i iншымi персанажамi, праблемы, звязаныя з iдэнтыфiкацыяй

тэкстау i аутарства i г. д.

Услед за назiраннямi папярэднiкау даследчыца сцвярджае змен-

лiвы характар iдэнтычнасцi i выводзiць гэтую уласцiвасць на агуль-

накультурны узровень, акцэнтуючы рознанакiраванасць iдэнтычнасцi

асобы у мастацкiх тэкстах розных эпох: Праблемы iдэнтычнасцi скла-

даюць iстотны пласт у тэкстах культуры. Працэс iдэнтыфiкацыi

развiваецца у iх у розных напрамках29. Гэтыя напрамкi вызначаюцца

у залежнасцi ад займаемай чалавекам пазiцыi, яго месца у свеце (у ад-

носiнах да Бога, грамадства, да самога сябе). Так, напрыклад, у эпоху

Асветнiцтва суаднесенасць герояу з рэлiгiйнай этыкай душылася сацы-

яльнай iдэнтыфiкацыяй30; у ХIХ стагоддзi найбольш прадуктыуным

тыпам становiцца псiхалагiчная iдэнтычнасць.

У аснове працэсу iдэнтыфiкацыi, згодна з меркаваннем Л. А. Саф-

ронавай, палягае апазiцыя «свой/чужы». З мэтай вызначыць сябе i iн-

шага асобай выкарыстоуваюцца розныя спосабы; у мастацкiм тэксце

у якасцi асноуных даследчыцай вызначаюцца i аналiзуюцца два узае-

мазвязаныя матывы: пазнавання i утойвання (маска). Аналiз апошняга

матыву i прыводзiць Сафронаву да увядзення у навуковы ужытак тэр-

мiна «несапрауднай», або «ускладненай iдэнтычнасцi» (затрудненной

идентичности)31, якi яна грунтоуна даследуе таксама у другiм арты-

куле – «Маска как прием затрудненной идентичности» (2006). Такiм

чынам, сцвярджаецца наяунасць у героя праудзiвай (якую ëн па ней-

кiх прычынах утойвае) i несапрауднай iдэнтычнасцяу (што знаходзiць

праявы у выглядзе маскi, у феномене двайнiцтва). Даследчыцу пры-

29 Л.А. Софронова, О проблемах идентичности, [в:] Культура сквозь призму
идентичности, Москва 2006, с. 10.
30 Тамсама, с. 11.
31 Л.А. Софронова, Маска как прием затрудненной идентификации, [в:] Культура
сквозь призму идентичности, Москва 2006, с. 343.
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ваблiвае маскiраванне (якое як стварае магчымасцi самаiдэнтыфiка-

цыi32, так i ускладняе гэты працэс), яго супярэчлiвасць. Атрымлiваец-

ца, што чалавек i ахоувае уласную iдэнтычнасць ад iншых, i аднача-

сова стварае перашкоды да самапазнання, бо губляе частку сябе пад

маскай. Л. А. Сафронавай удалося прасачыць, як на працягу развiцця

культуры мяняецца успрыманне маскi, яе функцыi. На змену апазiцыi

«прауда/хлусня» прыходзiць усведамленне маскi як адной з мноства

выяу асобы, што звязана з уяуленнем пра сумяшчэнне у асобе мноства

iдэнтычнасей.

Даследаванне самаiдэнтыфiкацыi асобы у мастацкiм тэксце грун-

туецца на высновах па дадзенай праблеме, зробленых у розных галi-

нах гуманiтарных ведау. У той жа час, лiтаратуразнауцы, прызна-

ючы падпарадкаванне лiтаратурнага феномена самаiдэнтыфiкацыi

унiверсальным iдэнтыфiкацыйным прынцыпам, спрабуюць улiчваць

у сваiх працах мастацкi кантэкст i законы мастацкай умоунасцi – каб

вырашыць пытаннi, што суадносяцца менавiта з задачамi аналiзу лi-

таратурнага працэсу. Так узнiкаюць уяуленнi пра спецыфiчныя фор-

мы iдэнтычнасцi i самаiдэнтыфiкацыйныя праблемы, уласцiвыя для

мастацкага тэксту: выклiканыя асаблiвасцямi персанажа (або нарата-

ра) як фiгуры, створанай аутарам i успрымаемай чытачом. У гэтым

плане выяуляюцца складанасцi узаемадзеяння памiж пiсьменнiцкай

i мастацкай iдэнтычнасцю, а таксама розныя аспекты iдэнтычнасцi

персанажау у залежнасцi ад сацыяльна-гiстарычнай праблематыкi,

пэунага светапогляду у тую цi iншую культурную эпоху. У той жа час,

праблема самаiдэнтыфiкацыi асобы героя (звязаная з самаадчуваннем

героя, з суаднесенасцю памiж тым, як персанаж сябе успрымае i кiм

насамрэч з’яуляецца, яго адпаведнасцю сацыякультурнаму асяроддзю

i iнш.), якую усë больш завастраюць пiсьменнiкi – i асаблiва у пералом-

ныя часы, застаецца па-за межамi спецыяльнай увагi даследчыкау бе-

ларускай i рускай нацыянальных лiтаратур. Мiж тым, адраджэнцкая

задача сцвярджэння беларуса, беларускага светабачання, як слушна

пазначае Л. Корань, працягвае пауставаць у беларускай мастацкай

лiтаратуры як задача не архаiчная, а сучасная у поуным сэнсе гэ-

тага слова33, што яшчэ больш актуалiзуе неабходнасць самаiдэнты-

фiкацыйных даследванняу асобы у сучасным беларускiм лiтаратура-

знаустве.

32 Тамсама, с. 347.
33 Л. Корань, Авангард i парадокс, [у:] Л. Корань, Цукровы пеунiк, Мiнск 1996,
с. 284.
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S UMMARY

THE PROBLEM OF PERSONALITY SELF-IDENTIFICATION
IN EAST SLAVIC LITERARY CRITICISM

In the article the phenomenon of self-identity as a subject of East Slavic literary
criticism is discussed. Characteristic features of research on personality and its
self-identification in the works of Belorussian and Russian scientists are traced.
The author emphasizes the need to develop special theoretical literary works on the
problem of self-identification due to its obvious significance and special attention
writers’ of fiction direct to it.

Key words: self-identity, Belarusian and Russian literary criticism, ‘hindered’
identity, character, personality concept.


