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Анотація

Здійсне но кон цеп ту алізацію вихідних по нять роз гля ду ва ної теми (іден тич -
ність, іден тифікація). Роз кри вається про це су аль на сутність іден тифікації як 
склад но го і ба га тог ран но го соціаль но го яви ща. По ка за но, що іден тичність є
суб’єктив ним пе ре жи ван ням лю ди ною своєї індивіду аль ності як то тож ної са -
мій собі цілісності. Вона являє со бою не влас тивість, а став лен ня, що фор -
мується, закріплюється і транс фор мується в про цесі соціаль ної взаємодії.
Іден тичність може ви яв ля ти ся сто сов но соціаль них фе но менів трьох рівнів:
а) лю дство за га лом і за галь но лю дське в індивіді; б) соціаль на спільність лю дей;
в) окре ма осо бистість. В ієрархії іден тифікаційних са мо виз на чень лю дей різ -
них соціаль них ста тусів і віків пріори тетні по зиції ма ють мікроіден тифікації.
На підставі уза галь нен ня да них моніто рин го вих досліджень здійсне но соціо -
логічну експлікацію ста тус но-світог ляд них і соціокуль тур них релігійних, ет -
но національ них і гро ма дя нських іден тифікацій. 

Клю чові сло ва: іден тичність, іден тифікація, гру по ва іден тичність, релігійна
іден тичність, національ на іден тичність, гро ма дя нська іден тичність

Іден тичність су час ної лю ди ни виз на чається її свідо мою орієнтацією на
пев ний спосіб жит тя, кон крет ну сис те му ціннісних орієнтацій і зразків по -
ведінки, в яких вона фор мує свою то тожність із пев ною соціаль ною гру пою,
куль ту рою, політич ною сис те мою. У струк турі іден тич ності вирізня ють
індивіду аль ний і соціаль ний (гру по вий) рівні. У пер шо му відоб ра же но су -
купність по чат ко вих ха рак те рис тик, що над а ють індивідові якість унікаль -
ності, у дру го му — ре зуль тат іден тифікації з очіку ван ня ми і нор ма ми його

20 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2013, 4



соціаль но го се ре до ви ща. Осо бистісне “Я” фор мується і роз ви вається в ре -
зуль таті взаємодій цих двох рівнів. В осо бистісній іден тич ності ви яв ля -
ється невіддільне пра во лю ди ни за ли ша ти ся за будь-яких об ста вин са мою
со бою. Ви ок рем лю ють різні типи соціаль ної іден тич ності — осо бистісну,
про фесійну, ет но національ ну, політич ну, гро ма дя нську тощо. У мо дер но му
і по стмо дер но му суспільствах вона стає більш ди намічною, ніж за ми ну лих
епох, унаслідок чого впро довж сво го жит тя індивіди здатні її змінити. Це
чітко уви раз ни ло ся в ре зуль таті роз па ду Ра дя нсько го Со ю зу й утво рен ня на 
його руї нах са мостійних, не за леж них дер жав, коли панівна раніше ра дя н -
ська іден тичність більшості лю дей зміни ла ся на гро ма дя нську іден тич ність, 
що ви яв ляється у співвідне сенні себе з пев ною краї ною по стра дя нсько го
 геополітич но го про сто ру — Російською Фе де рацією, Біло рус сю, Украї ною
тощо.

Здійсне на кон цеп ту алізація ба зо вих по нять роз гля ду ва ної про бле ми не
вик ли кає жод них сумнівів у про це су альній сут ності іден тифікації як склад -
но го й ба га тог ран но го соціаль но го яви ща. Дещо мен шою мірою впа дає в
око, але все одно ре аль но ви яв ляється про це су аль ний ха рак тер іден тич -
ності. Хоча вона має віднос ну сталість, про те їй влас тиві та кож еле мен ти
мінли вості, що ви яв ля ють ся в більш-менш яв них змінах як скла ду її ком по -
нентів, так і пи то мої ваги кож но го з них.

Отже, як виз на чи ти іден тичність, що являє со бою важ ли вий соціокуль -
тур ний фе но мен? Іден тичність — це суб’єктив не пе ре жи ван ня лю ди ною
своєї індивіду аль ності як то тож ної самій собі цілісності. Це не влас тивість, а 
став лен ня, що фор мується, закріплюється, а іноді й транс фор мується суто в
про цесі соціаль ної взаємодії. Іден тичність може ви яв ля ти ся щодо соціаль -
них фе но менів трьох рівнів: а) лю дство за га лом і за галь но лю дське в кож но -
му кон крет но му його пред став ни кові; б) пев на соціаль на спільно та лю дей
(національ на, те ри торіаль на, про фесійна, соціокуль тур на, кон фесіональ на,
вікова, ста те ва тощо); в) окре ма осо бистість в кон кретній унікаль ності сво го 
ре аль но го існу ван ня. У суб’єктив но му сприй нятті кож но го індивіда біль -
шою чи мен шою мірою на явні всі три рівні.

Мірою по глиб лен ня та якісно го ба га то маніття струк ту ро ва ності і про -
це су аль ності су час них мо дернізо ву ва них суспільств у життєдіяль ності лю -
дей по ряд з індивіду аль ною іден тичністю на бу ває зна чи мості іден тичність
гру по ва. Вона ви ни кає у спільній різно манітній життєдіяль ності ба гать ох
індивідів, коли пе ре жи ван ня, праг нен ня, дії і став лен ня од но го чи кількох
членів гру пи сприй ма ють ся й реалізу ють ся інши ми як мо ти ви по ведінки,
що організу ють їхню влас ну діяльність, спря мо ва ну на здійснен ня спільної
гру по вої мети і ви ко нан ня спільних за вдань, що вип ли ва ють із цієї мети. Ці
мо ти ви, утво рю ю чи у своїх різно манітних про я вах ба га то манітний мо ти -
ваційний про стір спільних дій і спри ян ня їм, ста ють смис ло ви ми на ста но ва -
ми, пе ре тво рю ють ся на сталі соціаль но-пси хо логічні ха рак те рис ти ки як
усієї гру пи, так і кож но го її чле на. Такі на ста но ви (іноді несвідомо, на рівні
не усвідом ле них відчуттів, пе ре жи вань, по тягів) ви ко ну ють роль мо дусів,
узви чаєних норм ціннісно-іден тич ної експлікації, що співвідно сить, ана -
лізує “Я-об раз” пев ної осо бис тості, іден тич ної за свої ми соціаль ни ми якос -
тя ми самій собі, із гру по вим об ра зом “Ми” пев ної гру по вої, етнічної, те ри -
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торіаль ної, соціокуль тур ної, релігійної чи іншої цілісності (ми — хрис ти я -
ни, ми — біло ру си, ми — інтеліґенти, ми — робітни ки тощо).

Ба га торічні соціологічні досліджен ня, про ве дені в Біло русі, не одмінно
засвідчу ють, що в ієрархії іден тифікаційних са мо виз на чень лю дей різних
соціаль них ста тусів і віко вих груп пріори тетні по зиції за вжди посіда ють
мікроіден тифікації, тоб то іден тифікації лю ди ною себе з ма ли ми соціаль ни -
ми гру па ми — зі своєю сім’єю, з близь ки ми, зна йо ми ми, з колеґами по на -
вчан ню і ро боті. Зок ре ма, здійсню ва не в ре жимі моніто рин гу Інсти ту том
соціології Національ ної ака демії наук Біло русі соціологічне досліджен ня
зафіксу ва ло у 2012 році (опи та но 2108 осіб у всіх реґіонах краї ни), що іден -
тифіку ють себе зі своєю сім’єю й близь ки ми 81,6% рес пон дентів (валідний
відсо ток — 85,0), рідко так іден тифіку ють себе 11,5% опи та них (валідний
відсо ток — 12,0), прак тич но ніколи — ли шень 2,9% рес пон дентів (валідний
відсо ток — 3,0), не відповіли на за пи тан ня 3,9% рес пон дентів. Примітною у
зв’яз ку з цим є відповідь на по став ле не у 2012 році біло русь ки ми соціоло га -
ми своїм рес пон ден там за пи тан ня: “Як би Ви відповіли на за пи тан ня про те,
за ра ди чого ви жи ве те?” При ран жу ванні відповідей на це за пи тан ня перші
два місця з ве ли ким відри вом від реш ти посіли відповіді “За ра ди сім’ї”
(77,2%) та “За ра ди дітей” (70,8%).

Суттєве зна чен ня у ви яв ленні особ ли вос тей мікроіден тифікації лю дей
у су час но му суспільстві має ото тож нен ня індивідом себе не тільки із сім’єю,
а й з інши ми ма ли ми соціаль ни ми гру па ми, у тому числі з дру зя ми, зна йо ми -
ми, з колеґами по на вчан ню або ро боті. Соціологічні виміри в Біло русі по ка -
зу ють, що дуже час то відчу ва ють свою спільність із дру зя ми і зна йо ми ми
73,8% опи та них (валідний відсо ток — 77,9%), рідко — 17,7% (валідний відсо -
ток — 18,0), прак тич но ніколи — 3,3% (валідний відсо ток — 3,0), а не
відповіли на це за пи тан ня 5,2% від усієї кількості рес пон дентів. Порівня но
ни жчи ми по каз ни ка ми ха рак те ри зується іден тифікація індивіда себе з ко -
леґами по на вчан ню і ро боті. Час то ото тож ню ють себе з ними 50,6% від за -
галь ної кількості опи та них (валідний відсо ток — 54,8), рідко — 30,75%
(валідний відсо ток — 33,2), прак тич но ніколи — 11,1% (валідний відсо ток —
12,0), не відповіли 7,6% рес пон дентів.

Іден тифікація у своєму ре аль но му про яві по стає як про цес ото тож нен -
ня індивідом са мо го себе з інши ми індивідами, соціаль ни ми гру па ми і/або
спільно та ми, ціннісни ми стан дар та ми та зраз ка ми по ведінки. Фор мується,
закріплюється або транс фор мується вона в ре зуль таті соціаль ної взаємодії і
до по ма гає індивідові опа но ву ва ти різно манітні види соціаль ної діяль ності,
за сво ю ва ти і здійсню ва ти певні соціальні нор ми та ролі. Об’єкта ми цьо го
про це су мо жуть вис ту па ти ре альні люди, їхні по ведінкові особ ли вості, со -
ціальні спільно ти, а та кож ге рої ху дожніх творів.

Тому ак ту аль ним за вдан ням соціології є досліджен ня зміни іден ти -
фікаційної струк ту ри су час но го суспільства. При ви ко нанні цьо го за вдан ня
слід мати на увазі, що про це си іден тифікації суттєво різнять ся за леж но від
соціаль но-еко номічних і соціокуль тур них умов краї ни, реґіону про жи ван ня 
і типу на се ле но го пун кту. Вирізня ють ся й ак тив но взаємодіють чо ти ри
основні інди ка то ри: ста тус но-струк ту раційний, світог ляд но-соціокуль тур -
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ний, гро ма дя нсько-те ри торіаль ний та іден тифікаційний про цес ото тож нен -
ня осо бистістю себе з ма ли ми соціаль ни ми гру па ми.

У ре зуль таті взаємодії усіх цих іден тифікаційних про цесів і їхньо го ба -
га тос то рон ньо го впли ву на світос прий нят тя і життєві по зиції осо бис тості
су час на лю ди на ніби син те зує в собі мно жи ну іден тич нос тей, стає носієм ба -
га то ком по нен тної іден тич ності.

Ви хо дя чи зі ска за но го, мож на ствер джу ва ти, що по ряд з осо бистісною
іден тифікацією (самоіден тифікацією) в соціологічних досліджен нях тре ба
зва жа ти на існу ван ня ши ро ко го спек тра інших іден тифікаційних про цесів.

Пер ший тренд та ких про цесів ста но вить су купність ста тус но-струк ту -
раційних іден тифікацій, в яку вхо дять ото тож нен ня осо бистістю себе з
людь ми того са мо го ма теріаль но го стат ку, з людь ми того са мо го (чи близь -
ко го) по са до во го ста ту су, а та кож із пев ни ми соціаль ни ми ро ля ми і  ста -
тусами.

Дру гий век тор іден тифікаційних про цесів (світог ляд но-соціокуль тур -
ний) ви ра жається у фор му ванні соціаль ної іден тич ності шля хом ото тож -
нен ня індивідом себе з людь ми того са мо го рівня освіти, з людь ми, що про -
во дять дозвілля так само, як да ний індивід, з людь ми та ко го са мо го  ві ро -
сповідан ня, з людь ми, які дот ри му ють ся тих са мих мо раль них при нципів, із
пев ни ми вірту аль ни ми гру па ми в Інтер неті.

Третім трен дом іден тифікаційних про цесів є ста нов лен ня гро ма дя н -
сько-те ри торіаль ної іден тич ності, яка втілюється в ото тож ненні кон крет ної 
лю ди ни із гро ма дя на ми краї ни, що реалізується у при лу ченні її до пев ної
соціаль ної гро ма дя нської соціаль ної спільно ти і суспільства за га лом як гро -
ма дя ни на краї ни, а та кож із жи те ля ми сво го міста, села, з людь ми сво го по -
коління.

Чет вер тий век тор роз гор тан ня іден тифікаційних про цесів дістає вияв в
іден тифікації лю ди ни із дру зя ми, зна йо ми ми, з чле на ми своєї сім’ї, з близь -
ки ми, з колеґами по ро боті або на вчан ню.

П’я тим век то ром іден тифікації є фор му ван ня ет но національ ної іден -
тич ності, що ви яв ляється в ото тож ненні індивідом себе з пев ни ми ет но сом
чи нацією, влас ти ви ми їм мо вою, мен таліте том, куль ту рою, тра диціями,
зраз ка ми по ведінки, що відрізня ють їх від інших етнічних груп або націй і
ви ра жа ють ся в ціннісних орієнтаціях і життєвих стра тегіях.

Зреш тою, шос тий тренд іден тифікаційних про цесів ста но вить ґен дер на
іден тифікація, що ви яв ляється в усвідом ленні індивідом себе як пред став -
ни ка пев ної статі і слу гує підґрун тям основ ної пси хо логічної інтеріори зації
чо ловічих або жіно чих рис по ведінки.

У ре зуль таті про це су іден тифікації ви ни кає пев на іден тичність, тоб то
співвідне сеність індивіда з тими соціаль ни ми гру па ми і спільно та ми, кот -
рі він сприй має й оцінює як “свої” (сім’я, ет нос, про фесія, по се ле нська спіль -
но та, куль ту ра, релігія тощо), на відміну від інших, да ле ких чи не зна йо мих
йому.

Тре ба мати на увазі, що саме в про цесі іден тифікації індивід виз нає ті чи
інші кон сти ту тивні (важ ливі для са мо го існу ван ня гру пи — ет но національ -
ної, те ри торіаль ної, гро ма дя нської тощо) озна ки і влас ти вості свої ми ін -
дивіду аль ни ми ха рак те рис ти ка ми, ото тож ню ю чись у тому чи іншо му ви -
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мірі з да ною гру пою. Інши ми сло ва ми, гру по ва іден тичність підтри мується
на явністю пев них соціаль них інсти тутів, об’єктив но на яв них по каз ників
їхньої діяль ності тощо. Але як така вона має суттєве зна чен ня та кож і як
чин ник фор му ван ня індивіду аль ної іден тич ності, самоіден тифікації, того,
як індивід виз на чає са мо го себе.

При чо му в да но му про цесі фор мується не одна, а кілька різно манітних
іден тич нос тей, вихідною точ кою яких є сама осо бистість, що іден ти фіку -
ється. Усі ці іден тич ності ма ють ди намічний про це су аль ний ха рак тер, є не -
за вер ше ни ми, на томість постійно взаємодіють, роз ви ва ють ся, зміню ють ся,
пе ре ко нстру йо ву ють ся.

Існує кілька типів іден тифікації. Для соціології на й суттєвіше зна чен ня
ма ють два із них. Пер ший тип іден тифікації ви ни кає тоді, коли індивід
коґнітив но за яв ляє про свою на лежність до пев ної гру пи, але не відчу ває
близь кості до цієї спільно ти. Такі іден тифікації менш емоційно на ван та -
жені. До дру го го типу мож на віднес ти тих, хто не го во рить про свою на -
лежність до спільно ти, але при цьо му відчу ває близькість, при четність до
неї, а це озна чає, що спільно та і її про бле ми йому не бай дужі, а на впа ки,
близькі, зро зумілі й важ ливі.

Для з’я су ван ня особ ли вос тей іден тич ності, влас ти вої гро ма дя нам тієї
чи іншої краї ни, ве ли ке зна чен ня, особ ли во за умов су час но го суспільства,
що мо дернізується, має ви яв лен ня соціологічни ми ме то да ми основ них па -
ра метрів ста тус но-світог ляд них і соціокуль тур них іден тифікацій. До чис ла
та ких іден тифікацій слід віднес ти ото тож нен ня індивідами себе з людь ми,
які поділя ють їхні по гля ди на жит тя, з людь ми тієї са мої про фесії, з тими,
хто має одна кові му зичні пре фе ренції, поділяє ті самі мо ральні при нци пи,
має те саме вірос повідан ня.

У ба га то ком по нентній ста тус но-світог лядній іден тифікації за по стра -
дя нської доби де далі більшої соціаль ної й індивіду аль но-пси хо логічної зна -
чу щості, як по ка за ло ве ли ко мас штаб не свят ку ван ня 1025-ліття Хре щен ня
Русі, що відбу ва ло ся в Москві, Києві та Мінську за участі глав дер жав і ви -
щих цер ков них ієрархів, на бу ває релігійна іден тичність. За своєю сутністю
релігійна іден тичність являє со бою фіксу ван ня соціаль ним суб’єктом —
індивідом або соціаль ною гру пою — своєї то тож ності са мо му собі за вдя ки
на бут тю че рез релігійну віру влас но го ек зис тенціаль но го досвіду, що вклю -
чає суб’єктив не сприй нят тя й усвідом лен ня своєї на леж ності до пев ної
релігійної спільно ти. Вона пе ре дба чає бо го по чи тан ня, бо го бо яз ливість,
бла го чес ти ве на лаш ту ван ня ду мок і по чуттів, на божність, відданість релігії, 
більш-менш реґуляр не справ лян ня релігійних об рядів, не ухиль не дот ри -
ман ня при писів і за повідей релігії, участь у бо гос лужіннях. Релігійність
втілює в собі міру впли ву релігії на окре мих індивідів, їх різно манітні
соціальні гру пи та спільно ти й реалізується в релігійних уяв лен нях і в куль -
товій діяль ності вірян. У сфері релігійності в су час но му суспільстві по ряд із
внутрішньою відданістю лю ди ни релігії існує так зва на зовнішня ре лігій -
ність, що ви яв ляється в за хоп лен нях місти кою, ас тро логією, хіро мантією
тощо.

Сис те мотвірним підґрун тям релігійної іден тич ності є релігійна віра, що
втілюється у став ленні лю ди ни до бо жес твен но го і ви яв ляється у виз нанні
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бут тя Бога, в довірі, вірності і по клонінні йому. Вона ста но вить підму рок
релігійної свідо мості, по ведінки і спо со бу жит тя.

Релігійна іден тифікація кон крет но го індивіда або соціаль ної спільно ти
фор мується в про цесі пе ре хо ду пев них ідей, ціннос тей, сим волів, об разів,
сю жетів (біблійних, ко ранічних, юд аїстських та ін.) із зовнішньо го світу —
релігійна гро ма да, ри ту ал, тра диція тощо — у внутрішній світ — у свідомість, 
по чут тя, віру, в уяв лен ня про сенс жит тя і при зна чен ня лю ди ни. У фе но ме -
но логічно му тлу ма ченні релігійна іден тичність вис ту пає як праг нен ня ін -
дивіда або релігійної спільно ти вис ло ви ти в дос туп них об ра зах, зро зуміти й
по яс ни ти не збаг нен не, над при род не, бо жес твен не в раціональ но осмис ле -
них та емоційно зна чу щих воль о вих ак тах і діях. У та ко му разі, як слуш но
ствер джує О.Кри лов, че рез звер нен ня до віри лю ди на при хо дить до ро зу -
міння себе, зна хо дить гар монію із со бою і за вдя ки вклю че ності в релігію
здо бу ває відчут тя на леж ності до спільно ти, що скла дається з інших вірян.

Релігійна іден тичність у своїх ре аль них про я вах по стає як ба га топ ла но -
вий і ба га то я рус ний про цес. Реалізується вона у різно манітних варіан тах
релігійної по ведінки — участі в бо гос лужіннях, відвіди нах храмів, чи танні
мо ли тов, дот ри манні релігійних об рядів, постів, свят та інших на ста нов
релігійно го куль ту. А вирішаль ним інтеґра то ром усіх цих різно якісних по -
ведінко вих актів є релігійна віра. Саме релігійна віра підштов хує лю ди ну до
відкри тості сто сов но Бога і його за повідей, по род жує в ній цілес пря мо -
ваність уклінно го став лен ня до бо жес твен но го, що надає на вко лишнім яви -
щам і про це сам свя щен но го смис лу, наділяє їх релігійним зна чен ням, дає
віру в існу ван ня над при род но го — Бога, ан гелів, ар хан гелів, ди я во ла тощо.

Реґуляр но здійсню вані в моніто рин го во му ре жимі в Біло русі со ціо -
логічні досліджен ня релігійної іден тич ності да ють змо гу ви я ви ти соціоди -
наміку кон фесіональ ної іден тифікації її на се лен ня. За період від 1998-го до
2012 року у Біло русі кількість лю дей, які відно сять себе до пра вос лав ’я,
збільши ла ся на 21,1% за од но час но го зни жен ня час тки при хиль ників ка то -
ли циз му з 10,0% до 7,8% і де я ко го збільшен ня кількості про тес тантів, а та -
кож ско ро чен ня час тки тих лю дей, хто вва жає себе “хрис ти я на ми вза галі”,
без за зна чен ня своєї кон фесіональ ної іден тифікації. Отже, зовсім не знач на
час ти на на ших співгро ма дян (близь ко 5%) не іден тифіку ють себе із жод ною 
релігійною кон фесією (у мо лодіжно му се ре до вищі віком до 30 років таку
іден тифікаційну по зицію посіда ють 5,7% рес пон дентів). Найчіткіше ви ра -
же ною іден тифікаційною озна кою тут вис ту пає на лежність до пев ної віко -
вої ко гор ти. З’я су ва ло ся, що частіше за інших бе руть участь у релігійних об -
ря дах люди у віковій групі від 50 років і більше. Се ред них кілька разів упро -
довж року бе руть участь у релігійних об ря дах 30,7% від за га лу опи та них,
один-два рази впро довж місяця — 8,6%, що тиж ня — 6,7%, прак тич но  що -
дня — 1,9%. За пер шим із на зва них по каз ників люди по хи ло го віку пе ре ви -
щу ють мо лодіжну ко гор ту 16–29-річних в 1,2 раза, за дру гим — при близ но в
1,4 раза, за третім — більш як удвічі, за чет вер тим — більш як учет ве ро.
Ніколи не бе руть участі в релігійних об ря дах 19,2% від за галь но го ма си ву
опи та них мо ло дих лю дей віком 16–29 років, а у віковій групі 30–49 років
таку по зицію об и ра ють 14,9% рес пон дентів, тоб то в 1,3 раза менше.
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Най ви разнішим ди фе ренціюваль ним по каз ни ком інтен сив ності участі
лю ди ни в куль то вих діях є ґен дер ний чин ник. Про ве дені у 2012 році ем -
піричні досліджен ня в Біло русі про де мо нстру ва ли вель ми не сподівану па -
но ра му та ких відміннос тей. Бе руть участь у релігійних об ря дах кілька разів
на рік 21,8% опи та них чо ловіків, але 34,5% жінок, тоб то се ред жінок прак -
тич но в півто ра раза більше, ніж се ред чо ловіків, тих, хто справ ляє релігійні
куль тові дії кілька разів на рік. Чим інтен сивнішою і мас штабнішою стає не
вер баль на, а прак ти ко ва на релігійність, тим більше жінки пре ва лю ють у
такій прак тиці. Зок ре ма, один-два рази на місяць у релігійних об ря дах бе -
руть участь 4,3% рес пон дентів чо ловічої статі і більш як удвічі більше —
9,1% — жінок. Щод ня справ ля ють такі об ря ди 0,5% опи та них чо ловіків і
1,5% (тоб то втричі більше) жінок. Ніколи не бе руть участі в релігійних об -
ря дах 23,8% від за галь но го ма си ву опи та них чо ловіків, які дек ла ру ють свою
при хильність релігії, і 11,3% (у два з по ло ви ною раза мен ше) рес пон ден -
тів-жінок.

Ди фе ренціюваль ною озна кою в релігійній іден тифікації є та кож рівень
освіти гро ма дян. Із жод ною релігійною кон фесією не іден тифіку ють себе
3,8% від за галь ної кількості осіб, які ма ють не пов ну се ред ню освіту, 5,1% —
із за галь ною се ред ньою освітою, 4,1% — із се ред ньою спеціаль ною, 7,2% — із
ви щою освітою. Се ред осіб, які щод ня бе руть участь у релігійних об ря дах,
5,6% ста нов лять люди з по чат ко вою освітою, 1,6% — із не пов ною се ред ньою, 
0,7% — із се ред ньою за галь ною, 0,7% — із се ред ньою спеціаль ною, 1,3% — із
ви щою освітою. А се ред тих гро ма дян, які бе руть участь у релігійних об ря -
дах один-два рази на рік, осо би з не пов ною се ред ньою освітою ста нов лять
32,8%, із се ред ньою за галь ною — 26,7%, із се ред ньою спеціаль ною — 27,8%,
із ви щою освітою — 25,3%. Це озна чає, що різни ця тут не знач на і на й частіше
пе ре бу ває в меж ах по хиб ки реп ре зен та тив ності.

Зреш тою, слід роз гля ну ти пи тан ня про те, як впли ває на релігійну іден -
тифікацію соціаль не ста но ви ще лю дей. Не іден тифіку ють себе із жод -
ною релігійною кон фесією 8,8% керівників ви щої лан ки (ди рек то ри під -
приємств, керівни ки уста нов та організацій, працівни ки міських і ра йон них
адміністра тив них струк тур тощо), 11,3% керівників се ред ньої лан ки (на -
чаль ни ки змін, ма йстри та ін.), 4,6% керівників ни жчої лан ки (на чаль ни ки
цехів, відділів тощо), але 14,5% підприємців і фер мерів, 5,2% робітників,
7,1% се лян і робітників сільсько го гос по да рства, 4,3% до мо гос по да рок, 5,5%
учнів і сту дентів. Бе руть участь у релігійних об ря дах один-два рази на рік
18,0% керівників ви щої лан ки, 33,5% керівників се ред ньої лан ки, 31,8%
керівників ни жчої лан ки, 4,8% підприємців і фер мерів, 30,4% робітників,
43,5% се лян і робітників сільсько го гос по да рства, 31,4% до мо гос по да рок,
20,1% учнів і сту дентів, 29,3% не зай ня тих пенсіонерів. Що тиж ня бе руть
участь у релігійних об ря дах 5,0% керівників ви щої лан ки, май же стільки ж
керівників се ред ньої лан ки, 1,7% підприємців і фер мерів, 2,4% робітників,
3,1% се лян і робітників сільсько го гос по да рства, 7,4% до мо гос по да рок, 4,2%
учнів і сту дентів, 8,1% не зай ня тих пенсіонерів.

Існує знач на ди фе ренціація у рівні релігійної іден тифікації між різни ми
реґіона ми Біло русі. Куди частіше іден тифіку ють себе із пев ною релігійною
кон фесією жи телі західних об лас тей, ніж східних. Нап рик лад, до жод ної
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релігійної кон фесії не відно сять себе 1,5% жи телів Бр естської об ласті,
3,9% — жи телів Грод нен щи ни, 4,3% — Мо гиль ов щи ни, 4,8% — Вітеб щи ни,
8,0% жи телів Мінська. Якщо бе руть участь у релігійних об ря дах прак тич но
щод ня 2,9% жи телів Грод не нської об ласті, 1,7% — Бр естської об ласті, то в
Го мельській об ласті час тка та ких жи телів опус кається до 0,6%, у  Моги -
льовській — до 1,2%, а в Мінську — до 0,2% . Уза галь нен ня й осмис лен ня от -
ри ма них ре зуль татів со ціологічно го досліджен ня ста ну релігійної іден ти -
фікації в Біло русі пе ре ко нує в тому, що основ ним емпірич ним інди ка то ром,
який відрізняє дек ла ро ва ну релігійну іден тичність від ек зис тенціаль ної
релігійної іден тич ності, втілю ва ної в реґуляр ності куль то вої по ведінки лю -
дей, є час то та участі в релігійних об ря дах. Якщо вра ху ва ти, що 14,9% опи та -
них ухи ли ли ся від відповіді на відповідне за пи тан ня або ва га ли ся з від -
повіддю на ньо го, от ри мані від рес пон дентів відповіді про інтен сивність
їхньої участі в релігійних об ря дах да ють мож ливість склас ти на бли же ну до
ре аль ності кар ти ну ре лігійної іден тифікації в су час но му біло русь ко му су -
спільстві. Більшість опи та них гро ма дян, що бе руть участь у релігійних об -
ря дах один-два рази на рік і навіть кілька разів на рік (56,2% від за галь но го
ма си ву опи та них), цілком мож на вва жа ти людь ми, які дек ла ру ють свою
відданість релігії, але на вряд чи їх вар то залічу ва ти до чис ла тих, хто є
носіями ек зис тенціаль ної релігійної іден тич ності, що ви яв ляється в ре -
ґулярній куль товій по ведінці. До того ж тре ба бра ти до ува ги й той факт, що
17% опи та них ніколи не бе руть участі в куль то вих діях. Отже, май же три
чверті рес пон дентів, котрі тією чи тією мірою іден тифіку ють себе з ре -
лігійним світо ро зумінням (73,2%), не вис ту па ють ак тив ни ми суб’єкта ми
куль то вої по ведінки, що вирізня ють ся ек зис тенціаль ною, реалізо ву ва ною в
прак тич них діях релігійною іден тич ністю. До та ких (із де я ки ми за сте ре -
жен ня ми) мож на віднес ти лише тих гро ма дян, які бе руть ре аль ну участь у
релігійній по ведінці і справ ля ють ре лігійні об ря ди кілька разів на день,
щод ня або що тиж ня, а та кож тих, хто справ ляє такі об ря ди один-два рази на
місяць. Час тка та ких лю дей се ред опи та них дорівнює 12,8%. Саме ці 12,8%
кван тифіку ють міру по ши ре ності прак ти ко ва ної релігійності й ек зис тен -
ціаль ної релігійної іден тич ності в су час но му білоруському суспільстві.

Роз ду ми з при во ду от ри ма них емпірич них соціологічних да них ве дуть
до вис нов ку, відповідно до яко го на вряд чи вар то відно си ти до істин них
віру ю чих тих лю дей, які бе руть участь у релігійних об ря дах один-два рази
на рік, а їх на би рається 27,5% від за га лу опи та них. Зі знач ни ми ва ган ня ми
мож на віднес ти до віру ю чих у по вно му сенсі цьо го сло ва і тих лю дей, які бе -
руть участь у релігійних об ря дах кілька разів на рік (та ких ви я ви ло ся 28,7%
опи та них). Тим паче до істин них віру ю чим не мож на віднес ти 17,0% опи та -
них, які вза галі ніколи не бе руть участі в релігійних об ря дах. Якщо ми підсу -
муємо от ри мані по каз ни ки, то по ба чи мо, що із за галь ної кількості лю дей,
котрі вва жа ють себе віру ю чи ми, май же три чверті — 73,2% — не є істин ни ми
віру ю чи ми, а їхня відданість релігії є дек ла ра тив ною. До істин них вірян, на
мій по гляд, слід відно си ти тільки тих рес пон дентів, які бе руть участь у
релігійних об ря дах щод ня, що тиж ня або при наймні один-два рази на мi -
сяць. У сумі до них на ле жать 11,8% від за галь ної кількості рес пон дентів. Із
пев ни ми по хиб ка ми до них мож на віднес ти по ло ви ну із тих 14% лю дей,
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котрі ва га ли ся з відповіддю на за пи тан ня про свою участь у релігійних об ря -
дах або ухи ли ли ся від відповіді на ньо го, тоб то при близ но 7,0%. У підсум ку
ви хо дить, що мож на віднес ти до істин них віру ю чих при близ но 19,0% від
чис ла тих лю дей, які дек ла ру ють свою схильність до релігійності.

Прос те жи ти спря мо ваність змін релігійної іден тифікації в Біло русі за
по стра дя нський період мож на на підставі уза галь нен ня да них, що по ка зу -
ють, як зрос та ла або змен шу ва ла ся час тка осіб, котрі відно сять себе до трьох
на й по ши реніших у Біло русі кон фесій. У біло русь ких пра вос лав них ре -
лігійні іден тич ності, що ви яв ля ють ся в більш-менш реґулярній участі в бо -
гос лужіннях, ви ра жені в се ред ньо му в 1,4 раза слаб ше, ніж у про тес тантів, і в 
1,2 раза мен ше, ніж у ка то ликів.

Коли ми роз гля даємо деякі уза галь нені дані в кон кретніших про я вах,
зок ре ма крізь при зму реґуляр ності участі у куль то вих діях гро ма дян, які
залічу ють себе до носіїв релігійної віри, то за галь на па но ра ма релігійної
іден тифікації на бу ває яс кравішої, ча сом навіть кон трас тної фор ми. Якщо
раз на тиж день і частіше бе руть участь у релігійних об ря дах 3,8% пра вос лав -
них і 28,5% ка то ликів, то в се ре до вищі про тес тантів час тка осіб, які бе руть
участь у релігійних об ря дах, ста но вить прак тич но 92%. До того ж се ред гро -
ма дян Біло русі, які залічу ють себе до пра вос лав них, ніколи не бе руть участі
в релігійних об ря дах 12,2% від за га лу опи та них, тоді як у се ре до вищі ка то -
ликів та ких ви яв ле но ли шень 7,6%, а в се ре до вищі про тес тантів — жод ної
лю ди ни. При цьо му тре ба вра хо ву ва ти, що се ред опи та них гро ма дян ва га ли -
ся з відповіддю на за пи тан ня про реґулярність участі в куль то вих діях або
ухи ли ли ся від відповіді 13,9%. З їхньо го чис ла при хиль ників ка то ли циз му
ви я ви ло ся 5,9%, а в про тес т антсько му се ре до вищі чи сельність їх — 27,3%,
тоб то по над чверть за галь ної кількості опи ту ва них.

Усе вик ла де не свідчить, що релігійна іден тифікація має чітко ви ра же -
ний про це су аль ний ха рак тер. Така про це су альність вирішаль ною мірою де -
термінується змінами в еко номічній, політичній, соціокуль турній си ту ації в 
країні, органічно поєднується з ет но національ ною і гро ма дя нською іден -
тич нос тя ми, а та кож із кон фесіональ ни ми особ ли вос тя ми пев но го ві ро -
сповідан ня.

По ряд із до волі ши ро ким ко лом ста тус но-світог ляд них соціокуль тур -
них іден тифікацій у су час но му суспільстві функціонує ще один ярус мак -
роіден тифікацій — ста тус но-струк тур ний. Річ у тім, що в про цесі фор му ван -
ня і роз вит ку тран зи тив них суспільств, до яких на ле жать як су час на Росія і
Украї на, так і Біло русь, відбу вається утво рен ня но вих соціаль них страт,
груп, кор по рацій, якісно зміню ють ся на явні в країні соціальні інсти ту ти.
Істот но транс фор му ють ся їхні ціннісні орієнтації і життєві стра тегії, їхні
пре фе ренції й уяв лен ня про життєвий успіх. До цієї іден тифікаційної
спільно ти слід віднес ти тих індивідів і ті соціальні гру пи, що ото тож ню ють
себе з людь ми того ж ма теріаль но го стат ку, тієї ж про фесії і та ко го ж (або
близь ко го за своїм змістом) по са до во го ста ту су. Для індивідів і соціаль них
груп, вклю че них у ста тус но-струк ту раційну іден тифікацію, ха рак терні три
основні по ведінкові стра тегії. Пер ша з них — стра тегія праг ма тич ної по -
ведінки. Вона ви хо дить зі став лен ня до праці суто як до дже ре ла ма теріаль -
них благ і ма теріаль но го доб ро бу ту. Та кий тип еко номічної по ведінки роз -
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цінюється як на й ближ чий до рин ко во го типу, він пе ре дба чає свідому орієн -
тацію на за рпла ту, зовнішні ма теріальні сти му ли не за леж но від змісту
діяль ності. Дру га — це про фесійна стра тегія. Для її носіїв пра ця являє со бою 
цінність у плані роз крит тя осо бистісних здібнос тей, про фесійно го зрос тан -
ня, про я ву ініціати ви і твор чості. У цій групі пе ре ва жа ють спеціалісти із ви -
щою і се ред ньою освітою, зміст праці зберігає са мостійну цінність. Тре тю
стра тегію мож на сха рак те ри зу ва ти як альтруї стич ну. До цієї гру пи на ле -
жать люди, віддані про фесії, для кот рих більшою мірою ха рак тер не мо раль -
не за до во лен ня від про фесійної діяль ності, ніж матеріальне.

Кван тифіку ва ти роз поділ іден тифікації рес пон дентів з тими чи інши ми
із ви ок рем ле них життєвих стра тегій мож на в про цесі про ве ден ня со ціо -
логічних досліджень. Про ве дені на прикінці 2012 року в Біло русі соціоло -
гічні вимірю ван ня по ка за ли, що люди, які иден тифіку ють себе з пер шою із
на зва них стра тегій по ведінки — праг ма тич но-рин ко вою, ста нов лять у су -
час но му біло русь ко му суспільстві ледь тро хи більше за тре ти ну її на се лен ня 
(33,6%). Ха рак тер но при цьо му, що така іден тифікація влас ти ва пе ре важ но
керівни кам ви щої лан ки — працівни кам влад них струк тур, ди рек то рам
підприємств, фірм, організацій (46,5%), а та кож підприємцям, фер ме рам і
са мо зай ня тим (59,8%). Дру га із на зва них по ведінко вих стра тегій — орієн -
тація на цікаву ро бо ту за фа хом — на й частіше ви яв ляється у служ бовців і
спеціалістів не ви роб ни чої сфе ри (37,7%), а та кож у сту дентів і учнів (39,9%) 
та керівників ви щої лан ки. Альтруїстичне праг нен ня до по ма га ти лю дям
 най частіше ха рак тер не для служ бовців без спеціаль ної освіти (34,5%) і до -
мо гос по да рок (32,3%).

Хоч би який різно вид різно манітних іден тифікацій у су час но му су -
спільстві ста вав пред ме том те о ре тич но го осмис лен ня й емпірич но го со -
ціологічно го аналізу, у будь-яко му разі не обхідно зва жа ти на те, що соціаль -
на, у тому числі істо рич на, куль тур на, етнічна іден тичність біло русь ко го на -
ро ду спи рається на міцне підґрун тя, що фор му ва ло ся і роз ви ва ло ся в єди но -
му річищі фор му ван ня дав ньо русь кої на род ності раз ом з російським і укр а -
їнським на ро да ми, за спільною для всіх них сис те мою ба зо вих ціннос тей.
Звісно, у про цесі ба га товіко во го роз вит ку ціннісні, соціокуль турні, на ціо -
нальні, політичні орієнтації та пре фе ренції біло русів на бу ли де я ких спе -
цифічних рис й особ ли вос тей, що не за вжди і не в усьо му збіга ють ся з
відповідни ми національ ни ми особ ли вос тя ми спорідне них з ними росій -
сько го та укр аїнсько го на родів. У своїй осо бистісній іден тич ності су часні
біло ру си дуже схожі, май же не відрізня ють ся від українців чи росіян. У цьо -
му виді іден тич ності спос терігається пев на своєрідність. Біло рус у си ту ації
гос трої су перечки не рва ти ме на собі со роч ку, як росіянин, він бе реж -
ливіший. Так само, як і в разі украї нця, і глиб ше, ніж у разі росіяни на, в його
осо бис ту іден тичність увійшло те, що на зи ва ють у нашій країні, “аш чад нас -
цю” (ощад ливість), “доб ра сум лен нас цю” (сумлінність) і “доб ра зычлівас -
цю” (доб ро зич ливість). У біло русів у їхній осо бистій іден тич ності дуже
силь но роз ви нені риси то ле ран тності (став лен ня до лю дей іншої наці о -
нальності, куль ту ри, мови, спо со бу жит тя як до рівних гідних пар тнерів),
по чут тя “гра ма ды” (спільності з од но сель ця ми, зем ля ка ми), схильність до
“та лакі” (спільної праці під час зби ран ня вро жаю, будівниц тва кри ниць,
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шляхів, ліка рень тощо), “влас тивість па мяр ков насці” (бла го душ шя, по -
клад ли вості).

Перші зер на на бла го дат ний ґрунт фор му ван ня біло русь кої ет но на -
ціональ ної іден тич ності ки нув відо мий біло русь кий поет, про заїк, пу б лi -
цист Франтішек Бо гу ше вич (1840–1900). У своїх по е тич них збірках “Дуд ка 
Біло рус кая” (1891) і “Смык Біло рускі” (1894) він за кли кав роз ви ва ти і
 збагачувати біло русь ку на род ну куль ту ру і при цьо му на го ло шу вав: “Не
пакідай це ж мовы на шай Біло рус кай, каб не умёрлі”.

Більш чітко го і рельєфно го огра ню ван ня національній ідеї як і нтеґ ра -
тору са мосвідо мості й са мо виз на чен ня на ро ду біло русь кої національ ної
іден тич ності над ав ви дат ний біло русь кий поет Янка Ку па ла. У своєму сла -
вет но му по е тич но му творі “А хто там ідзе? ”, опубліко ва но му 1905 року,  на -
родний пес няр дав цілком пев ну й од но знач ну відповідь — “Біло ру сы”. Саме 
в цьо му слові скон цен тро ва на національ но-єдналь на ідея, що ско лих ну ла
са мосвідомість біло русь ко го на ро ду на не осяж них те ре нах від Буга і Віс -
ли до Дніпра. Саме в цьо му єдналь но му слові по ля га ла тоді го лов на ідея
національ но го са мо виз на чен ня і дер жав но го ста нов лен ня біло русь ко го
народу.

Прин ци по ва зна чущість ство ре но го Я.Ку па лою на тхнен но го гімну на -
ціональній са мосвідо мості біло русів по ля га ла в тому, що він утвер див пріо -
ри тет біло русь кості, оскільки основ ний ет нос у нашій країні — біло ру си,
та й зем ля, на якій вони жи вуть, на зи вається Біло рус сю. Про те по ряд із
 самоназвою, втіле ною в єдналь но му слові “Біло ру сы”, ви дат ний поет
 рельєфно ви ок ре мив та кож соціаль не праг нен ня біло русь ко го на ро ду —
“людзьмі звац ца”. Тут національ не са мо виз на чен ня і звільнен ня усві дом -
люються в не роз ривній єдності із соціаль ним звільнен ням. Крім того, Я. Ку -
пала подає у своєму по е тич но му світос прий нятті біло русів і Біло русь “в
 агромністай та кий гра мад зе” — в за галь нобіло руській єдності та згур то ва -
ності.

Ідея відрод жен ня і зміцнен ня національ но го са мо виз на чен ня зву -
чить лей тмо ти вом й у твор чості іншо го на род но го по е та Біло русі, твор ця
націо наль но го по е тич но го епо су — Яку ба Ко ла са. Спра вжньою ен цик ло -
педією на род но го жит тя ста ла його по е ма “Нова зем ля”, де опо е ти зо вані
 повсякденне жит тя і пра ця, об ря ди і тра диції, ду хов не ба га тство і мо раль на
при ро да біло русь ко го се ля ни на. Своєю лірико-епічною по е мою “Сы мон-
 му зы ка”, три логією “На рос та нях” Я.Ко лас утвер джує не обхідність  ду -
ховного ста нов лен ня біло русь кої нації, змаль о вує своєрідність національ -
них шляхів роз вит ку Біло русі, роз та шо ва ної на пе ре тині різних куль тур,
релігійних кон фесій, ге о політич них праг нень. Він ство рює ґале рею по рт -
ретів на ціо наль ної інтеліґенції, вихідців з на ро ду, “ад рад жэн цав”, котрі  най -
вище по ціно ву ють доб ро бут “род на га краю”, розквіт його ду хов ної  куль -
тури.

Пізніше в Біло русі де далі шир ше й ак тивніше на пе ре дній план у на -
ціональ но-відрод жу валь но му русі ви хо дить про бле ма здійснен ня націо -
наль ної дер жав ності. Ве ли чез ну роль в арґумен тації цьо го ас пек ту націо -
наль ної ідеї зіграв ви дат ний поет М.Бог да но вич. Активно вис ту па ю чи за не -
обхідність збе ре жен ня і зміцнен ня са мо бут ності національ ної са мосвідо -
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мості та куль ту ри біло русь ко го на ро ду, його рідної мови, він вод но час
відзна чав спільність істо рич них ко ренів біло русь ко го на ро ду і його куль ту -
ри з істо рич ною до лею російсько го та укр аїнсько го на родів.

Основ ним же чин ни ком реалізації національ но-куль тур ної са мо стій -
ності, на го ло шу вав М.Бог да но вич, має ста ти ак тив не спри ян ня “праг нен ню
дер жав ної са мостійності Біло русі”.

Спе цифічні біло руські відповіді на одвічні за пи тан ня лю дсько го існу -
ван ня в соціаль них про сто рах суспільства і куль ту ри яс кра во і ви раз но
сфор муль о вані в оригіна льно му філо со фсько-ес те тич но му есе Гна та Аб -
дираловича (псев донім пись мен ни ка, по е та і публіцис та І.Кан че всько го
(1896–1923)) “Адвечным шля хам: Дась ледзіны Біло рус ка га сьве та пог ля -
ду”. У цьо му творі чітко сфор муль о ва на життєва по тре ба біло русь ко го на -
ро ду “виз на чи ти свій ідеал”, ви я ви ти “свою спро можність влас ни ми кро ка -
ми йти до твор чості влас них форм жит тя”, ство рю ва ти влас не “куль тур -
но-виз на че не жит тя на тривкій основі влас них біло русь ких ко ренів” і “не за -
леж ності сво го духу”.

Біло русь ка національ на іден тичність не може бути незмінною, ста тич -
ною, оскільки вона являє со бою спе цифічний спосіб сход жен ня ба зис но го,
вічно го в куль тур но-істо ричній ди наміці сво го на ро ду. Саме та ки ми ба зис -
ни ми її інґредієнта ми, як уже відзна ча ло ся, є праць о витість, то ле рантність,
“гра ма да”, “та ла ка”. Але було б цілком не пра виль но уяв ля ти, ніби ці ха рак -
терні риси біло русь кої національ ної іден тич ності за ли ша ють ся незмінни ми 
за всіх часів. Дос тат ньо при га да ти вель ми по ши ре не у біло русь ко му на роді
ко лек тив не свя то “да жынкi”, що зна ме нує за вер шен ня зби раль них робіт,
яке налічує не одне століття, але в су час но му своєму змісті та фор мах
 проявів знач но відрізняється від того, як це свя то опи са не у відо мих біло -
русь ких ет но логічних пра цях. До того ж у цьо му святі, як і в ба гать ох інших,
біло русь ка національ на іден тичність по стає не так у сенсі ак тивізму, пе ре -
тво рен ня життєвого бут тя, що в ньо му, без пе реч но, при сутнє, але й у плані
при й нят тя окре ми ми індивідами і соціаль ни ми спільно та ми влас ти вої  на -
роду “ко лек тив ної долі” (“гра ма да”, “та ла ка”, “па мяр ко у насць”, “ дабра -
зычлiвасць” тощо). Ре аль на ко лек тивність тут ви яв ляється не в яки хось
абстрак тних за кли ках, а в тру довій і по бу товій по всяк ден ності соціального
буття.

Важ ли вим мар ке ром національ ної іден тич ності в соціологічно му до -
слідженні є відне сен ня рес пон ден та ми са мих себе до тієї чи іншої на ціо -
наль ності. Соціологічне опи ту ван ня по ка за ло, що вва жа ють себе біло ру са -
ми 84,2% рес пон дентів, росіяна ми — 9,7%, по ля ка ми — 3,1%, украї нця ми —
1,8%, пред став ни ка ми інших національ нос тей по 0,2%, а це дуже силь но
відрізняється від да них за галь но рес публіка нсько го пе ре пи су на се лен ня.
Ото тож ню ють себе з інши ми людь ми тієї са мої національ ності, до якої  на -
лежать рес пон ден ти, більш-менш час то 75,3% опи та них (із кот рих час то
таку іден тифікацію здійсню ють 30,8%), а 18,8% ніколи так себе не іден -
тифіку ють.

Се ред ком по нентів національ ної іден тич ності суттєве зна чен ня на ле -
жить істо ричній пам ’яті на ро ду. Про ве дені в Інсти туті соціології НАН Біло -
русі соціологічні досліджен ня да ють ціка вий ма теріал для по бу до ви кількох 

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2013, 4 31

Особ ли вості та ба га то маніття іден тич нос тей в су часній Біло русі



уза галь не них суд жень з цьо го пи тан ня. Най важ ливішим по каз ни ком для
фор му лю ван ня та ких суд жень слід вва жа ти за пи тан ня: “Яки ми подіями в
історії Біло русі, на Вашу дум ку, мож на пи ша ти ся? ” і “Які події в історії
Біло русі вик ли ка ють у Вас гірко ту?” Най частіше у жи телів Біло русі  ви -
кликає гордість под виг і пе ре мо га ра дя нсько го на ро ду, у тому числі біло -
русь ко го, у Ве ликій Вітчиз няній війні. Якщо ми звер немо ся до до ра дя н -
ської історії, то на й частіше в оцінках гро ма дян Біло русі вик ли кає гордість
діяль ність біло русь ких про світи телів Євфро синії По лоць кої, Ки ри ла Ту ро -
всько го, Фран цис ка Ско ри ни та ін., а та кож період Ве ли ко го князівства  Ли -
товського (ВКЛ), коли Біло русь раз ом з Лит вою існу ва ли як єдина дер жа ва, 
де на й важ ливіші дер жавні роз по ряд жен ня, включ но зі Ста ту том ВКЛ, пуб -
ліку ва ли ся біло русь кою мо вою, що тоді функціону ва ла як адміністра тив на.
У ра дя нський період події, що ста нов лять пред мет гор дості біло русів, — це
швид ке (за п’ять років) віднов лен ня на род но го гос по да рства, освіти і куль -
ту ри в Біло русі після пе ре мо ги у Ве ликій Вітчиз няній війні й участь Біло -
русі у ство ренні ООН. А гірко ту в оцінках гро ма дян рес публіки вик ли ка ють
ма сові реп ресії у 1930–1940-х ро ках, роз вал СРСР і Чор но б ильська  ката -
строфа. Що сто сується су час ної історії Біло русі, то пред мет гор дості у її гро -
ма дян — до сяг нен ня дер жав ної не за леж ності, еко номічний доб ро бут краї -
ни, спор тивні й куль турні досягнення.

Для пра виль но го ро зуміння і тлу ма чен ня сут ності й особ ли вос тей на -
ціональ ної іден тич ності суттєве зна чен ня має з’я су ван ня її взаємоз в’яз ку з
мен таліте том пев но го на ро ду, в річищі роз гля ду ва ної про бле ма ти ки — біло -
русь ко го на ро ду. У своїй сут ності “мен талітет” як спе цифічне соціологічне
по нят тя являє со бою гли бин ний рівень індивіду аль ної і ко лек тив ної свідо -
мості, умо нас троїв, світовідчут тя, інте лек ту аль но-пси хо логічних на ста нов і 
уяв лень, що ви ра жа ють са мо бутнє усвідом лен ня його носіями на вко лиш -
ньої ре аль ності й пев ним чи ном зорієнто ву ють соціаль ну по ведінку і праг -
нен ня та ких індивідів і соціаль них груп до інтеґраційної взаємодії в рам ках
національ ної іден тич ності.

Однією із найбільш ха рак тер них і ста ло збе ре жу ва них особ ли вос тей
біло русь кої національ ної іден тич ності є то ле рантність — доб ро зич ли ве,
 поважне, ґрун то ва не на взаємній довірі та співпраці став лен ня до носіїв
іншої мови, іншої куль ту ри, іншої кон фесіональ ної на леж ності. Ця особ -
ливість де терміно ва на істо рич ни ми і соціокуль тур ни ми тен денціями,
оскільки в Біло русі упро довж кількох століть функціону ють і мир но спів -
існу ють пред став ни ки по над 180 різних національ нос тей і по над 30 різних
вірос повідань.

У національній іден тич ності біло русів індивіду аль не “Я” (осо бистісна
іден тифікація) син те зується воєдино із соціокуль тур ним іден тифіка цій -
ним інтег ра том “Ми”. Це дістає ре аль ний про яв в існу ванні в су куп ності
різних іден тифікаційних груп у рес публіці. Най чис леннішою гру пою рес -
пон дентів, які здійсню ють іден тифікаційне са мо о то тож нен ня, є ті індивіди,
котрі уподібню ють себе лю дям своєї національ ності (при чо му час то —
30,8% опи та них, іноді — 44,5% (тоб то в сумі — по над три чверті від за галь но -
го ма си ву рес пон дентів), а ніколи — тільки 18,8%). Най частіше таку по -
зицію об и ра ють керівни ки ви щої лан ки (18,2%), служ бовці, спеціалісти не -
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ви роб ни чої сфе ри (май же 81%) і, особ ли во, учні та сту ден ти, се ред яких ото -
тож ню ють себе з людь ми своєї національ ності по над 92% (при чо му час то —
69% від за галь ної кількості опи та них у цій соціальній групі, або май же
удвічі більше, ніж се ред керівників ви щої лан ки).

По ряд із національ ною іден тичністю при близ но в тих са мих кількісних
по каз ни ках у су час но му біло русь ко му суспільстві ви яв ля ють ся особ ли -
вості й відмітні риси гро ма дя нської іден тич ності. Вона реалізується в про -
цесі ото тож нен ня індивідом або соціаль ною гру пою себе із ба зо ви ми цін -
нос тя ми, влас ти ви ми гро ма дя нам да ної краї ни, що ви яв ля ють ся в їхніх ста -
тус них і соціаль но-роль о вих ха рак те рис ти ках, у ціннісних орієнтаціях і
життєвих стра тегіях по ведінки.

Фор му ван ня гро ма дя нської іден тич ності осо бис тості тісно по в’я за не
з про це сом за своєння осо бистістю різно манітних еле ментів національ ної
свідо мості, по ведінки, тра дицій, куль ту ри, мови, тоб то з ет но національ ною
іден тичністю. Про те коґнітив не на пов нен ня гро ма дя нської іден тич ності в
чо мусь збігається, а в чо мусь не збігається з ет но національ ною. Етнічна
іден тичність пе ре важ но базується на мові, куль турі, національ ності батьків, 
істо рич но му ми ну ло му, спільності те ри торії. Гро ма дя нська іден тичність —
на політичній і пра вовій куль турі, гро ма дянській ак тив ності, на фор му ванні 
й функціону ванні інсти тутів гро ма дя нсько го суспільства. Вона ди на міч -
ніша за етнічну. Коґнітив не на пов нен ня тієї та іншої іден тич нос тей здатні
бути взаємо до пов няль ни ми. Це дає підста ви го во ри ти про сумісність та ких
іден тич нос тей за пев них умов. Фор му ван ня гро ма дя нської свідо мості, со -
ліда ри зації з ціннос тя ми лю дської гідності, сво бо ди й відповідаль ності, по -
ва ги до індивіду аль но го ви бо ру може ста ти чин ни ком, що це мен тує гро ма -
дя нську й етнічну іден тичність, що ро бить дер жав ну іден тичність при ваб -
ли вою для всьо го на се лен ня країни.

За умов ґло балізації розділе но го в соціаль но-політич но му плані й  пе -
реповненого соціаль ни ми тур бу ленціями, хит ли во го і су перечлив о го
світу, особ ли во за пи ту ва ною ста ють гро ма дя нська іден тичність,  грома -
дянська свідомість і по ведінка. Проб ле ма ти ка по шу ку опти маль них ва -
ріантів взаємо дії різно манітних типів іден тифікаційних стра тегій в ет но -
націо нальній і гро ма дянській сфері життєдіяль ності суспільства у зв’яз ку
з цим на бу ває не а би я кої ак ту аль ності. Пи тан ня ста нов лен ня гро ма дя -
нської іден тифікації та співвідно шен ня її з національ ною (етнічною) іден -
ти фікацією на ле жать до клю чо вих сто сов но ро зуміння транс фор маційних 
про цесів у період мо дернізації всіх сфер життєдіяль ності су час но го біло -
русь ко го,  укра їнського і російсько го суспільств і пе ре хо ду їх до ста ло го
роз вит ку.

Ко муніка тив ний, інфор маційний, мен таль ний про сто ри транс фор му -
ють ся і своєрідно впли ва ють на існу ван ня окре мих політич них, соціаль них
й ет но національ них дис курсів. Тому суспільство тран зи тив но го типу, з
огля ду на транс фор мацію тра диційних па ра метрів функціону ван ня по -
літич них, соціаль них, куль тур ної сфер, гос тро по тре бує адек ват ної на ціо -
наль ної та гро ма дя нської іден тич ності своїх членів. Фор му ван ня остан ньої
сприяє ви роб лен ню ак тив ної гро ма дя нської й політич ної по зиції, що, своєю
чер гою, стає важ ли вим чин ни ком ста ло го роз вит ку суспільства.
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Гро ма дя нська іден тичність у су час но му суспільстві реалізується за вдя -
ки на бут тю лю ди ною інсти туціональ них, мен таль них та осо бистісних ха -
рак те рис тик, утіле них в об’єктив но му соціаль но му, еко номічно му і по літи -
ко-пра во во му ста тусі гро ма дя ни на, у нор ма тив но-ціннісних на ста но вах
його суспільної діяль ності в рам ках пев ної дер жа ви. Така іден тичність не
вспад ко вується за фак том на род жен ня, а на бу вається індивідом — гро ма дя -
ни ном — шля хом опа ну ван ня гро ма дя нської суб’єктності в про цесі ре аль ної 
соціаль но-політич ної дії (участь у ви бо рах, у діяль ності гро ма дських ор -
ганізацій, політич них партій тощо). Гро ма дя нська іден тичність як суб’єкт -
но-об’єктна сутність на й частіше ви яв ляється в національ но-спе цифічній
формі, тому цілком пра вомірно вжи ва ти по нят тя “національ но-гро ма дя н -
ська іден тичність”, як це роб лять Л.Дро би же ва, С.Пе ре гу дов, Ю.Рєзнік,
І.Фін та інші соціоло ги та політо ло ги.

Виз на ю чи пра вомірність та ко го ка те горіаль но го конґло ме ра ту, мушу
раз ом із тим звер ну ти ува гу на ту об ста ви ну, що гро ма дя нська іден тичність
ди намічніша порівня но з національ ною. Коґнітив не на пов нен ня тієї й іншої
іден тич нос тей здатні до пов ню ва ти одне одне. Це дає підста ви го во ри ти про
сумісність та ких іден тич нос тей. Але така сумісність мож ли ва за пев них
умов. Фор му ван ня гро ма дя нської свідо мості, соліда ри зація із ціннос тя ми
лю дської гідності, сво бо ди та відповідаль ності, по ва ги до індивіду аль но го
ви бо ру мо жуть ста ти чин ни ка ми, що це мен ту ють гро ма дя нську й етнічну
іден тичність, що роб лять дер жав ну іден тичність при ваб ли вою для всьо го
на се лен ня країни.

У про цесі фор му ван ня і зміцнен ня гро ма дя нської іден тич ності ве ли ке
зна чен ня має утвер джен ня у свідо мості та по ведінці більшості на се лен ня
краї ни важ ли вості ідеї гро ма дя нськості. Ця ідея, мірою опа ну ван ня ма со -
вою свідомістю і втілю ю чись у прак тич них діях ве ли ких соці ально-демо -
графічних і те ри торіаль но-по се ле нських груп, стає по туж ним ко нстру ю -
валь ним чин ни ком фор му ван ня лю ди ни — гро ма дя ни на, го то во го і здат но -
го не тільки відчу ва ти свою співпри четність до долі сво го на ро ду, а й ефек -
тив но пра цю ва ти не лише за для влас но го доб ро бу ту, а й в ім’я доб ро бу ту
своєї Вітчизни.

Утілен ня ідеї гро ма дя нськості в по чут тях, свідо мості, воль о вих
устремліннях і прак тич них діях лю дей відбу вається в єди но му річищі із
фор му ван ням і роз вит ком у країні гро ма дя нсько го суспільства. Останнє
 характеризується як сфе ра соціаль но-гро ма дя нської са мо ор ганізації інди -
відів і доб ровільно сфор мо ва них гро ма дян, за хи ще них пра во ви ми нор ма ми
від пря мо го втру чан ня та свавільної реґла мен тації різно манітної діяль ності
гро ма дян з боку дер жав ної вла ди та її органів. Воно функціонує як су -
спільство, що до сяг ло пар тне рських відно син з дер жа вою, але вод но час
здат не здійсню ва ти кон троль над орга на ми дер жав ної вла ди, як суспіль -
ство, в яко му мож ливість гро ма дян реалізу ва ти свої пра ва та об ов’яз ки до -
пов нюється здатністю і праг нен ням дер жа ви за без пе чи ти пра ва і сво бо ди
своїх громадян.

Про те, якою мірою роз ви не на гро ма дянськість у су час но му біло русь ко -
му суспільстві, мож на су ди ти на підставі аналізу ма теріалів соціологічних
досліджень. Най суттєвіші з них такі: вва жа ють за не обхідне об ов’яз ко ве
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дот ри ман ня рівності і соціаль ної спра вед ли вості 38,0% від за га лу опи та них,
30,0% вва жа ють, що важ ли во вста но ви ти кон троль за до хо да ми і вит ра та ми
чи нов ників, 30,4% — роз ши ри ти мож ли вості для гро ма дян бра ти участь у
політич но му житті краї ни, 11,0% на по ля га ють на ба жа ності за лу чен ня гро -
ма дських організацій до при й нят тя політич них рішень та управління дер -
жа вою. У відповідь на за пи тан ня “Як Ви вва жаєте, що таке гро ма дя нське
суспільство?” більшість рес пон дентів (62,3%) за я ви ли: “гро ма дя нське су -
спільство — це сво бо да осо бис тості, сло ва і за без пе чен ня прав лю ди ни”,
41,0% вва жа ють, що гро ма дя нське суспільство існує тільки там, де за без пе -
чені осо бис та без пе ка і не до тор канність при ват но го жит тя, 41,7% — там, де
існу ють гласність і дос тупність інфор мації про стан справ у суспільстві. По -
над тре ти ну (36,1%) опи та них пе ре ко нані, що гро ма дя нське суспільство
функціонує лише за та ких умов, коли за без пе че на участь гро ма дян у дер -
жав но му управлінні, а 16,8% певні, що гро ма дя нське суспільство може існу -
ва ти тільки за умов ко нструк тив ної співпраці політич них партій і  гро -
мадських організацій з дер жа вою (сума відсотків у цих да них по над 100, бо
 кожен рес пон дент міг відповісти од но час но на 2–3 за пи тан ня). Ха рак тер но,
що виз на ють не обхідність за лу чен ня гро ма дян у дер жав не управління
40,0% робітників, 39,2% се лян і робітників сільсько го гос по да рства, 46,1%
сту дентів, 35,7% спеціалістів не ви роб ни чої сфе ри, але тільки 26,0% ке -
рівників ви щої ланки.

У про цесі про ве де них останніми ро ка ми за галь нобіло русь ких соціо -
логічних досліджень з’я су ва ло ся, що іден тифіку ють себе із гро ма дя на ми
Біло русі по над по ло ви ну жи телів рес публіки, при чо му уви раз нюється
вель ми суттєва тен денція, що по ля гає в більш інтен сив но му зрос танні гро -
ма дя нської іден тич ності порівня но з національ ною іден тичністю.

Про ди наміку роз вит ку національ ної і гро ма дя нської іден тич ності в
їхній взаємодії в су час но му біло русь ко му суспільстві може дати уяв лен ня
аналіз емпірич них соціологічних досліджень, здійсню ва них у діах рон но му
роз гор танні, що охоп лює п’я тилітній інтер вал від 2007-го до 2012 року
включ но. Не вда ю чись у кван тифікаційні под ро биці, слід звер ну ти ува гу на
за галь не зрос тан ня зна чи мості мар керів як національ ної, так і гро ма дя н -
ської іден тич ності. Кількість рес пон дентів, які ото тож ню ють себе з осо ба ми
своєї національ ності, у 2007–2012 ро ках зрос ла від 43,5% до 75,3%, а тих, хто
іден тифікує себе з гро ма дя на ми Біло русі, — від 37,3% до 77,5%.

Коли ми аналізуємо основні тен денції роз вит ку національ ної та гро ма -
дя нської іден тич нос тей, тре ба звер ну ти ува гу на кон че серй оз ну особ ли -
вість, яка ви яв ляється в тому, що кван тифікаційні ха рак те рис ти ки цих про -
цесів у Біло русі та Україні дуже близькі, май же то тожні. Якщо в Біло русі
співвідно шен ня на зва них іден тифікацій ста но вить 75,3% до 77,5%, то в
Україні, за да ни ми моніто рин го вих досліджень, здійсню ва них Інсти ту том
соціології НАНУ, — 79,1% до 82,8%.

Зрос тан ня зна чу щості фор му ван ня і ко нструк тив но го функціону ван ня
гро ма дя нської іден тич ності зу мов люється тим, що вона вис ту пає, по-пер -
ше, важ ли вим чин ни ком кон солідації на ро ду і збе ре жен ня його цілісності,
по-дру ге, сприяє ак тив но му вклю чен ню гро ма дян у суспільно-політичні
про це си, що відбу ва ють ся в країні; по-третє, ство рює пе ре ду мо ви і мож ли -
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вості вклю чен ня різно манітних груп на се лен ня в об го во рен ня, при й нят тя і
реалізацію управлінських рішень.

Пи тан ня ста нов лен ня соціаль ної, гро ма дя нської іден тифікації та спів -
відно шен ня її з національ ною (етнічною) іден тифікацією на ле жать до клю -
чо вих у плані ро зуміння транс фор маційних про цесів у період мо дернізації
всіх сфер життєдіяль ності су час но го біло русь ко го суспільства.

Усвідом лен ня себе, сво го місця в дер жаві, іден тифікація з нею, що
втілюється у гро ма дянській іден тич ності, відігра ють важ ли ву роль у со -
ціаль но му роз вит ку суспільства. Ці ціннісні ета ло ни зу мов лю ють солідар -
ність і кон солідацію ве ли ких соціаль них груп і над а ють нові імпуль си су -
спільно му роз вит ку.

У мо мент утво рен ня но вих соціаль них страт, груп, кор по рацій, соціаль -
них інсти тутів орієнтації на се лен ня в різно манітних сфе рах діяль ності спи -
ра ють ся на ба зові цінності, до яких мож на віднес ти і цінність Батьківщи ни,
її доб ро бу ту. Усвідом лен ня себе, сво го місця в дер жаві, іден тифікація з нею
зу мов лю ють солідарність ве ли ких груп і над а ють нові імпуль си суспільно -
му роз вит ку.

За всьо го роз маїт тя та різно якісності та ких транс фор мацій за ли шається 
незмінним пев ний стри жень соціаль но-ду хов них орієнтацій на ро ду, яд ром
яко го за ли шається без зас те реж на цінність Батьківщи ни, її доб ро бу ту. Саме
такі уяв лен ня ста ють це мен ту валь ни ми в суспільстві й утво рю ють міцний
фун да мент його інтеґро ва ності, втілю ю чись у тому ком по ненті іден тич -
ності, що його на зи ва ють патріот из мом. На за пи тан ня біло русь ких со ціо -
логів “Що для Вас озна чає бути патріотом Біло русі?” більшість рес пон -
дентів відповіда ють так: “лю би ти свою краї ну” (87,2%), “на ма га ти ся по -
ліпши ти жит тя в країні” (84,6%). Заз на чу, при нагідно, що соціологічне опи -
ту ван ня, про ве де не у 2012 році в мінських шко лах, по ка за ло, що дум ка сто -
сов но роз ми ван ня по чут тя патріот из му у мо лоді є упе ред же ною: 64,2%
учнів стар ших класів вва жа ють себе патріот а ми, а 56,7% го тові при свя ти ти
своє жит тя про цвітан ню Вітчизни.

Ди намічні транс фор мації в роз вит ку іден тич ності гро ма дян су час но го
біло русь ко го суспільства по в’я зані не тільки з гли бо ки ми змінами соціаль -
но-еко номічних, політич них і соціокуль тур них умов життєдіяль ності різ -
них соціаль них груп і окре мих індивідів, а й із де далі глиб шою і ба га тос то -
рон ньою вклю ченістю Біло русі в ґло баль ну сис те му взаємоз в’язків у світо -
во му співто ва ристві дер жав. Тому в дослідженні іден тифікаційних транс -
фор мацій не обхідно вра хо ву ва ти не лише внутрішньок раї но вий, а й міжна -
род ний, навіть ґло баль ний ас пек ти. Це тим важ ливіше, що в наш час се па ра -
тистські іден тифікаційні на строї та дії ви яв ля ють ся у ба гать ох краї нах — в
Іспанії, Франції, Бельгії, Ту реч чині, Ве ликій Бри танії та ін. Якщо по гля ну -
ти на роз гля ду ва ну про бле му в шир шо му, міжна род но му кон тексті, стає
зро зумілим, що саме національ на іден тичність, взаємо за леж на із гро ма дя н -
ською іден тичністю, ста но вить сутнісне підґрун тя збе ре жен ня іден тич ності
краї ни й од но час но на й важ ливіший ре сурс її кон ку рен тос про мож ності у
взаємодії з різно манітни ми — дружніми і во ро же на лаш то ва ни ми — пар тне -
ра ми за умов по глиб лен ня ґло балізації су час но го світу.
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Порівняль ний аналіз траєкторій зрос тан ня і взаємопідси лен ня на ціо -
наль ної і гро ма дя нської іден тифікації ви яв ляє де далі більшу зна чущість їх
для національ ної без пе ки Біло русі. Адже стра тегія національ ної без пе ки
краї ни спи рається не тільки на національ ну іден тифікацію біло русь ко го на -
ро ду, а й (навіть пе ре дусім) на за без пе чен ня міцної дер жав ності, дер жав но -
го су ве ренітету, не за леж ності й дер жав ної гідності Біло русі як у співдруж -
ності з близь ки ми за істо рич ною до лею, національ ним мен таліте том, ре -
лігією і куль ту рою на ро да ми Росії та Украї ни, так і у світо во му співто ва -
ристві дер жав. Тому вона, по ряд з інши ми, базується на влас тивій біло русь -
ко му народові високій і непохитній громадянській ідентичності.
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