BRANDURI ALE IDENTITĂŢII NAŢIONALE ÎN BELARUS
Orice cultură porneşte de la descompunerea lunii între interior (propriu) şi exterior (celălalt). Înţelegerea
alterităţii unei culturi diferite ne permite să conştientizăm mai deplin propria identitate.
În Belarusul modern există mai multe versiuni ale identităţilor "proprii".
De exemplu, versiunea lui Lukashenko (Brand-1) se bazează pe trecutul sovietic şi pe o educaţie
ideologică a tineretului în care principalele chestiuni sunt statalitatea (Lenin şi Stalin sunt băieţii buni),
internaţionalismul, cu xenofobia de fiecare zi, şi ideea că toţi cei din jur sunt duşmani. În acelaşi timp,
Lukashenko face adesea apel la moralitate (totul este corect, nu ne-am vândut ţara celor din Occident,
etc.).
Partidele naţionaliste de opoziţie (cum ar fi Frontul Popular Belarus) (Brand-2) îşi construiesc discursul
identitar tot ca reacţie la trecutul sovietic, negându-l însă, ca pe un lucru distructiv şi negativ pentru
identitatea Belarusă "adevărată", invocând vremurile Marelui Ducat al Lituaniei (secolul al XVI-lea,
Renaşterea Belarusă).
În acelaşi timp, dacă ar fi să comparăm aceste două branduri, devine clar că ele nu ne permit să trecem
dincolo de această schemă (propriu – celălalt) şi nu ne permit să vedem "Celălaltul" din noi, blocând
astfel toleranţa şi disponibilitatea de a discuta cu ceilalţi.
Întrebarea este însă dacă mai există şi alte tipuri de identitate în Belarus…
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