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Анатацыя: Артыкул прысвечаны разгляду магчымасцей колькаснай метадалогіі 

для даследавання культурнай ідэнтычнасці. Разглядаюцца паспяхова завершаныя даследа-

ванні ў сферы культурнай ідэнтычнасці на беларускім эмпірычным матэрыяле 

(Л.Навуменка, А.Шэлест). Гэты тэкст не спрабуе вырашыць якая метадалогія лепшая, за-

мест гэтага падкрэсліваюцца станоўчыя наступствы спалучэння метадаў, для дасягнення 

больш глыбокіх вынікаў. У выніковых справаздачах па выніках колькасных 

даследаванняў, былі знойдзены аргументы накарысць выкарыстання якаснай метадалогіі 

для больш глыбокага даследавання пытанняў культурнай ідэнтычнасці.  
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Annotation: The article considers the possibilities of quantitative methodologies for the 

study of cultural identity. In the article have presented successfully completed studies in the field 

of the cultural identity of the Belarusian empirical material (L.Navumenka, A.Shelest). This text 

is not trying to decide which methodology is better, but instead emphasizes the positive effects of 

a combination of methods to achieve more profound results. Arguments for using the qualitative 

methodology for an in-depth study of issues of cultural identity were found into the final reports 

on the results of quantitative researches.  
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У свой час П. Бурдьѐ пераканаўча патлумачыў, чаму не існуе грамадскай 

думкі «ў тым сэнсе, які ўтоена надаецца ѐй тымі, хто займаецца апытаннямі або 

тымі, хто выкарыстоўвае іх вынікі, толькі гэта, удакладняю, грамадская думка не 

існуе» [1, с. 177]. Па аналогіі з гэтым, можа паспрабаваць паказаць абмежаванасць 

магчымасцей колькаснай метадалогіі вымярэння ідэнтычнасці ў грамадстве. 

Недастаткова наўпрост запытацца да каго вы сябе адносіце, таму што неабходна 

таксама зразумець, што гэта значыць для рэспандэнтаў і якім чынам іх 

штодзѐнныя практыкі сацыяльнай камунікацыі залежыць ад гэтага. Такім чынам 

мэта дадзенага тэксту – акрэсліць абмежаванні выкарыстання колькаснай 

метадалогія для даследавання праблемы ідэнтычнасці.  
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Існуе цэлы шэраг даследаванняў праблемы ідэнтычнасці ў беларускім 

грамадстве, але звычайна гэта робіцца пераважна колькаснымі метадамі. У 

першую чаргу тут неабходна адзначыць разнастайныя маніторынгі грамадскай 

думкі Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Так пад час 

гэтых даследаванняў рэспандэнтам было прапанавана выказаць свае стаўленне 

(пагадзіцца ці адмовіцца) да пэўных сцвярджэнняў з звязаных з атаясамліваннем 

сябе з той ці іншай супольнасцю, сацыяльнай роляю і інш. Пасля гэтага, 

атрыманыя вынікі ў адпаведнасці з аналітычнымі працэсамі колькаснай 

метадалогіі потым канвертавалася ў адсоткі для зручнасці параўнання і далейшай 

візуалізацыі. На падставе атрыманых дадзеных Л. Навуменка сфармулявала 

«праблему беларускай ідэнтычнасці, якая складаецца са станаўлення і захавання 

нацыянальнай ідэнтычнасці ва ўмовах сучасных глабалізацыйных працэсаў» [2, с. 

173], а таксама прапанавала тэарэтычную схему для вывучэння беларускай 

ідэнтычнасці, якая прадугледжвае вымярэнні на індывідуальным і групавым 

узроўні. «Сутнасць беларускай ідэнтычнасці раскрываецца ў пачуццях 

прыналежнасці і адданасці людзей сваѐй краіне Беларусі, дачынення да яе жыцця; 

еднасці з яе народам, яго культурай і гісторыяй. У якасці базавых кампанентаў 

беларускай ідэнтычнасці варта вылучыць такія яе складнікі, як тэрытарыяльную, 

грамадзянскую, этнічную і культурную субідэнтычнасці» [2, с. 179].  

Пры гэтым праблема ідэнтычнасці разглядаецца з дапамогай оптыкі розных 

дысцыплін: псіхалогіі, сацыялогіі, культуралогіі і іншых. Кожная з якіх імкнецца 

патлумачыць працэс канструявання ідэнтычнасці ў адпаведнасці з уласным 

тэрміналагічным апаратам і тэарэтычнымі падыходамі. І калі для 

псіхааналітычнай традыцыі ідэнтыфікацыя можа разглядацца і як працэс і як яго 

вынік: «Станаўленне і развіццѐ ідэнтычнасці заключаецца ў сінтэзе 

ідэнтыфікацый, якія інтэгруюцца ў сістэму складнікаў кампанентаў цельнай 

ідэнтычнасці» [3, с. 28]. Расце колькасць публікацый, якія прысвечаны не 

ідэнтычнасці ў шырокім сэнсе, а яе розным праявам, падзяляючы этнічную, 

нацыянальную і культурную ідэнтычнасці, што толькі падкрэслівае складанасць і 

шмат мернасць беларускай ідэнтычнасці. І ў той жа час, «спецыфіка беларускага 

кантэксту патрабуе выкарыстання ў даследаваннях найбольш адчувальных 

этнічных і культурных індыкатараў» [3, с. 45–46]. Фактычна, гэта можна 

інтэрпрэтаваць як падцвержданне абмежаваных магчымасцей колькаснай 

метадалогіі, якая па зразумелых працэдурных момантах проста фізічна не можна 

быць максімальна гнуткай і адчувальнай да даследуемых пытанняў. Выснова, што 

«сярод базавых складнікаў беларускай ідэнтычнасці найбольш актуалізаваны (па 

змяншэнню) тэрытарыяльная, этнічная і грамадзянская, менш астатніх – 

культурная» [3, с. 82], - зроблена на падставе колькасці адказаў на пытанне: ці 

згодны вы з выказваннем, што я прадстаўнік беларускай культуры? Зразумела, што 

гэта пытанне можа быць прачытана вельмі шырока. Бо што значыць быць 

прадстаўніком беларускай культуры, ці абавязкова для гэтага быць творцам 

культуры, ці дастаткова проста быць носьбітам і спажыўцом яе практык і 

традыцый? Адсутнасць падобных тлумачэнняў у колькасных апытаннях вядзе да 

таго, што «культурную субідэнтычнасць адрознівае ад іншых самая нізкая 



700 

распаўсюджанасць і самая высокая няўзгодненасць ацэнак» [3, с. 83]. 

Атрымоўваецца, што колькаснымі метадамі, магчыма зафіксаваць наяўнасць 

істотных адрозненняў у разуменні і інтэрпрэтацыі таго, што такое культурная 

ідэнтычнасць, а для таго, каб патлумачыць чаму так адбываецца ўзнікне патрэба ў 

якаснай метадалогіі. Л. Навуменка тлумачыць, што «гэта сведчыць пра 

мэтазгоднасць у далейшым пад час даследаванні беларускай ідэнтычнасці 

выкарыстоўваць спалучэнні гэтых двух падыходаў пры прэваліраванні  

«якаснага» з іх» [3, с. 158].  

Яшчэ адным прыкладам выкарыстання колькаснай метадалогіі (анкетанае 

апытанне), можа быць даследаванне «Сацыяльная база праграм трансфармацыі ў 

Беларусі», мэтай якога было «даць змястоўнае і колькаснае апісанне беларускага 

грамадства па крытэрыю адносін да інавацый і маштабу самавызначэння» [4, с. 6]. 

У выніку атрымалася шмат цікавых і нечаканых высноў, якія патрабуюць 

дадатковых тлумачэнняў: «Яшчэ менш зразумелая сітуацыя са структурай 

ідэнтычнасці» [4, с. 92], якая мае некалькі парадоксаў і негатыўных фактараў, якія 

пагражаюць магчымым трансфармацыям, сярод якіх неабходна адзначыць 

рэнесанс савецкай ідэнтычнасці, адсутнасць публічнага абмеркавання наяўных 

праблем і непераадольныя перашкоды паміж грамадскімі актывістамі і шырокімі 

слаямі насельніцтва. Атрымоўваецца, што 25,6% апытаных адказалі, што часта 

адчуваюць еднасць з савецкім народа, такой «фантомнай супольнасцю, рэальнае 

існаванне якой засталося ў мінулым. Самаідэнтыфікацыя сябе ў якасці беларуса, 

што б ні стаяла за гэтым словам ва ўяўленні рэспандэнтаў, знаходзіцца на першым 

месцы па распаўсюджанасці, больш за тое, практычна не маем негатыўнай 

самаідэнтыфікацыі» [4, с. 37]. Ёсць нечаканыя вынікі, якія вельмі праблематычны 

патлумачыць з дапамогай колькаснай метадалогіі.  

Іншымі словамі, колькасная метадалогія дазваляе зафіксаваць змяненне ў 

разуменні культурнай ідэнтычнасці, паказаць наяўнасць тэндэнцыі, але далей яе 

выкарыстанне не прыносіць плѐнных вынікаў і таму неабходна ўключаць 

кампанент якаснай метадалогіі. Складанасць даследавання ідэнтычнасці можна 

параўнаць з цяжкасцямі вывучэння сістэмы каштоўнасцей: ѐсць словы, а ѐсць 

практыка, ѐсць прыгожыя тлумачэнні, а ѐсць не прыдатная да тлумачэння 

дзейнасць сэнс якой у ѐй самой. З культурнай ідэнтычнасцю такія ж самыя 

складанасці, можна праводзіць шматлікія колькасныя апытанні, якія будуць 

выяўляць пэўныя наяўныя тэндэнцыі, але будуць пазбаўлены магчымасці іх 

патлумачыць. 
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