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ПОНЯТТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
У статті досліджується розвиток поняття ідентичності та можливості його використання в українознавстві 

In the article the development of concept of identity as well as the possibilities of its usage in Ukrainian Studies are analyzed 
 

Дослідники, які вивчають феномен ідентичності за-
звичай стикаються з проблемою термінологічної неви-
значеності. Поняття ідентичності не має чіткої дефініції. 
Науки, які його використовують, вкладають в нього різ-
ний зміст. Достатньо часто використання поняття "іден-
тичність" не супроводжується поясненням його змісту. 
Термін використовується як самозрозумілий, хоча він 
насправді таким не є. Крім того, поняття ідентичності 
все глибше проникає в лексикон буденної мови, що 
проявляється, наприклад, через апеляції до ідентично-
сті в публіцистичній літературі. Все вище згадане при-
зводить до того, що смислове наповнення терміна роз-
мивається, і в наукових колах все частіше починають 
лунати заклики відмовитися від поняття ідентичності як 
такого, що не має дійсної евристичної цінності: "В 2000 
році відомі американські дослідники Р. Брубейкер і Ф. 
Купер опублікували статтю "За межами "ідентичності"", 
в якій обґрунтовується необхідність відмови від поняття 
ідентичності як аналітичної категорії. Головна теза ав-
торів полягає в тому, що соціальні і гуманітарні науки 
капітулювали перед терміном "ідентичність". Цей тер-
мін, вважають вони, охоплює або надто багато (якщо 
розуміється в сильному сенсі), або надто мало (якщо 
розуміється в слабкому сенсі), або взагалі нічого не 
означає (в силу своєї абсолютної двозначності). Тому 
все, що приписується ідентичності може бути краще 
виражене за допомогою інших, менш двозначних по-
нять" [4]. В цьому контексті особливо важливою вияв-
ляється проблема використання поняття ідентичності в 
українознавчих дослідженнях. Доцільність вживання 
поняття "ідентичність", визначення міри необхідності 
виокремлення специфічних ознак поняття для україно-
знавчих досліджень, стає можливим через співставлен-
ня наявних визначень поняття ідентичності і предмет-
ного поля українознавчої науки. 

Феномен ідентичності дуже серйозно досліджувався 
в рамках гуманітарних наук (переважно філософії і соці-
альної психології). В ХХ ст. дослідження феномена іден-
тичності пов'язують з іменами К. Ясперса, З Фройда 
(Фройд користується терміном "ідентифікація") і Е Ерік-
сона (який вперше дав визначення терміна ідентичності, 
провів розмежування між індивідуальною і колективною 
ідентичністю, виокремив різні рівні ідентичності). Про-
блема ідентичності розглядалася в рамках символічного 
інтеракціонізму, психоаналізу (зокрема в роботах Ч. Кулі, 
Ж Лакана, тощо). З 60-х років проблема ідентичності 
починає досліджуватися філософською наукою (наспра-
вді відбувається повернення до старої філософської 
проблематики, що раніше досліджувалася з використан-
ням іншого понятійного апарату). Проблема ідентичності 
досліджувалася в рамках структуралізму (К. Леві-
Стросс), постструктуралізму (Ж. Дельоз, Ж. Деріда). 
Значне місце дослідження ідентичності також посідають 
в теорії націоналізму і дослідженнях явищ етнічності (на-
приклад, Е. Сміт, Б. Андерсон, Е. Гелнер та ін.). Особли-
во серед досліджень ідентичності можна виокремити 
роботи П. Бергера і Т. Лукмана, В Хьосле, Е. Трюфано-
вої, Г. Міненкова, А. Мелуччі та ін. Сучасна філософія 
говорить про те, що кількість рівнів людської ідентичності 
постійно збільшується. З'являються нові форми ідентич-
ності (наприклад, мережева або віртуальна). У великій 
кількості наукових досліджень проблема ідентичності 

розглядається в контексті інших наукових задач і не є 
основною. Саме тому окреслити ступінь розробки про-
блеми ідентичності достатньо складно. В українознавстві 
дослідження ідентичності як феномена відбуваються як 
дослідження специфічно української форми ідентичності 
або дослідження ідентичності на різних рівнях (етнічної, 
релігійної, професійної, регіональної, тощо). 

Історичним попередником поняття ідентичності було 
поняття "тотожність". Більшість явищ і процесів, які за-
раз характеризують з допомогою поняття ідентичності 
до ХХ ст. описувалися переважно з використанням по-
няття тотожності або термінів, які були з ним логічно 
пов'язані. В той же час, ключовою відмінністю між по-
няттям тотожності і теперішнім поняттям ідентичності є 
те, що останнє, як правило, використовується для по-
яснення явищ, безпосередньо пов'язаних з буттям лю-
дини. В той час як поняття "тотожності" використову-
ється у більш широкому контексті. Відношення тотож-
ності й самототожності не може бути визначене як суто 
людський феномен. В цьому контексті можна провести 
аналогію з розмежуванням В. Хьосле, який говорить 
про наявність формальної і реальної ідентичності. Фо-
рмальна ідентичність, на відміну від реальної, ніяк не 
пов'язана з фактом існування об'єкта, якому вона при-
писується. Формальна ідентичність притаманна всім 
без виключення об'єктам, в тому числі абстрактним 
поняттям і величинам. В той час як реальна ідентич-
ність пов'язана з онтологічним статусом і реальним 
буттям об'єкта. В цьому випадку поняття тотожності 
змістовно ближче до поняття формальної ідентичності. 

Термін тотожність на сучасному етапі визначається 
таким чином: "Тотожність – поняття, що виражає грани-
чний випадок рівності об'єктів, коли не лише всі родові, 
але і усі індивідуальні їх властивості співпадають" [6]. 
Отже, поняття тотожності сьогодні більш характерне 
для логіки чи математики. Часто його характеризують 
як "технічний термін", що використовувався для опису і 
пояснення інших понять та явищ. 

В європейській філософії розгляд проблематики іде-
нтичності починається з того часу, коли пізнаючий суб'єкт 
отримує етичну і раціональну автономію. Зокрема, 
Г. Міненков пов'язує початок розгляду проблематики 
ідентичності в європейській філософії з роботами Д. Лок-
ка, Д. Юма, Р. Декарта. Хоча насправді розгляд автоно-
мії суб'єкта можна починати ще раніше – зі "Сповіді" Ав-
густина і античної філософії. В той же час можна говори-
ти про те, що і для античної Греції, і для середньовічної 
Європи визначення ідентичності не було проблемою. 
Система соціальних ролей була чітко встановленою і у 
індивіда не виникало питання "хто я такий?". Про це у 
своїй роботі, зокрема, говорять Бергер і Лукман [1]. Саме 
тому проблему ідентичності слід розглядати, як пробле-
му вибору ідентичності, з того часу, коли такий вибір стає 
для індивіда реально можливим і необхідним. 

Вперше "ідентичність" як теоретичний концепт по-
чинає вживати З. Фройд, зокрема у творах "Трактуван-
ня сновидінь" і "Психологія мас і аналіз Я". Фройд вико-
ристовує термін "ідентифікація". Незважаючи на те, що 
в більш ранніх його працях поняття відсутнє, чіткого 
визначення автор не дає. Зрозуміти його зміст можна 
лише з контексту викладеного. Однак термін "ідентифі-
кація" використовується в якості характеристик патоло-
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гій, які досліджуються в рамках психоаналізу. Тобто 
термін "ідентифікація", по суті, означає приписування 
суб'єктом собі таких психічних характеристик, які не 
завжди є для нього природними. Виходячи з цього, мо-
жна сказати, що, незважаючи на постановку проблеми 
ідентичності, З. Фройд не розробляв її в якості окремого 
предмета дослідження. 

Опираючись на роботи Фройда і продовжуючи пси-
хоаналітичну традицію, визначення поняття "ідентич-
ність" дає Е. Еріксон. Як можна зрозуміти з його роботи 
"Дитинство і суспільство", ідентичність – це, перш за 
все, сукупність ідентифікацій, притаманних індивіду, яка 
при цьому переходить в нову якість. Тобто характерис-
тики ідентичності не є простою сумою характеристик 
ідентифікацій. В подібному ракурсі поняття ідентифіка-
ції також розмежовують з поняттям ідентичності через 
введення поняття "образ Я". Еріксон оперує поняттям 
психосоціальної ідентичності, яке розуміється ним як 
"відчуття неперервної самототожності" [8, с. 96]. В да-
ному випадку самоототожнення треба розглядати як 
відсутність конфлікту між різними ідентифікаціями осо-
бистості (складовими ідентичності). Поняття психосоці-
альної ідентичності також визначається як поняття его-
ідентичності. З цього можна зробити висновок про те, 
що ідентичність як феномен виникає саме на рівні осо-
бистості, і вже потім, тією чи іншою мірою переноситься 
на рівень соціальних груп. Ідентичність соціальної групи 
(колективна ідентичність) не є настільки ж очевидною 
як індивідуальна. Багато дослідників, зокрема Бергер і 
Лукман, закликають обережно підходити до перенесен-
ня характеристик ідентичності індивіда на рівень соціа-
льної групи [1]. Цю обережність можна пояснити тим, 
що група, на відміну від індивіда, не може мати такого ж 
рівня самосвідомості. Група не може в тій же мірі, що й 
індивід здійснювати приписування собі характеристик, 
що відрізняють її від інших. На рівні особистості подібне 
приписування зумовлене тим, що індивідуальна психіка 
являє собою закритий комплекс, в той час як феномен 
"народного духу" (або колективного несвідомого) зали-
шається дискусійним. Говорити про "психіку народу" не 
доводиться. Тим не менше, таке приписування має міс-
це, саме через це є можливість вести мову про колек-
тивну ідентичність. 

Причому, соціальна складова (відношення "Я" і со-
ціальної групи, "Я" і суспільства) так само невіддільна 
від структури індивідуальної ідентичності, а не лише від 
колективної. Тому, що крім суб'єктивного усвідомлення 
себе, від процесу ідентифікації невіддільним є зв'язок 
"Я" – "Інший". Саме це розмежування уможливлює іде-
нтифікацію особистості з певною соціальною групою, 
відмежування її від інших. Подібні процеси відбувають-
ся і на груповому рівні. 

Е. Еріксон також вводить поняття кризи ідентичнос-
ті. Криза ідентичності проявляється як неспівпадіння чи 
конфлікт ідентифікацій. Автор вводить розподіл криз 
ідентичності на "патологічні" і "вікові". Перші пов'язані з 
психологічними потрясіннями, пережитими особистістю. 
Другі є нормальним явищем і просто характеризують 
зміну ідентичності особистості протягом життя. Подо-
лання криз є механізмом розвитку і адаптації особисто-
сті до суспільства. В подальшому саме дослідження 
криз ідентичності, як на індивідуальному рівні, так і на 
колективному, стало одним з найпопулярніших напрям-
ків вивчення феномена ідентичності.  

Про феномен кризи ідентичності пише в своїй статті 
В. Хьосле. В структурі особистості він відрізняє  
Я-суб'єкт і Я-об'єкт. Тоді коли перший – це активне на-
чало, орієнтоване на пізнавальний процес, то другий – 
об'єкт самоусвідомлення, людська самість. Подібний 

поділ акцентує увагу на рефлексивності людської сві-
домості. При цьому можна говорити про те, що Я-об'єкт 
є відкритою структурою і формується не лише волею 
особистості, а й близьким оточенням, соціальною гру-
пою, суспільством. Криза ідентичності в такому випадку 
є конфліктом між різними структурами Я, коли Я-суб'єкт 
не може визначити себе через співвіднесення із саміс-
тю. Самість в такому випадку перестає виконувати фу-
нкцію збереження і трансляції досвіду "Я", перестає 
бути релевантною. Як зазначає автор, усвідомлення 
конфлікту Я-суб'єкта і самості є однією з найважливі-
ших передумов подолання кризи ідентичності [10]. 

В контексті розгляду криз ідентичності Е. Еріксон 
вводить поняття негативної ідентичності. Негативну 
ідентичність він характеризує як намагання оволодіти 
ситуацією, коли позитивна ідентичність не може бути 
встановлена через те, що різні її елементи вступають в 
конфлікт. Вона будується на тих ідентифікаціях і ролях, 
які на критичних стадіях розвитку вважаються людьми 
найбільш небезпечними або небажаними, але в той же 
час найбільш реальними. Схильність до формування 
негативної ідентичності проявляє молодь, коли намага-
ється створювати власний образ, який заперечує очіку-
вання суспільства [8]. 

Для українознавчої науки дослідження індивідуаль-
них структур ідентичності важливе в тому плані, що 
дозволяє виявити закономірності розвитку і специфіку 
індивідуальної свідомості українців. Ті її характеристи-
ки, які є для всіх (чи більшої частини) українців спіль-
ними, і, по суті, визначають феномен "українськості". В 
той же час, дослідження подібних психологічних харак-
теристик (насправді національного характеру) не виче-
рпує зацікавленості українознавства в дослідженні іде-
нтичності. Тому що лише обмежено охоплює предмет 
українознавчих досліджень. 

В розумінні природи ідентичності (як індивідуальної, 
так і колективної) важливе значення має інтерпретація 
факту її створення й існування. До розуміння природи 
ідентичності можна підходити з трьох позицій. Примор-
діалізм, в якості методологічної установки, говорить про 
те, що структури ідентичності є історично, об'єктивно 
заданими, а тому не можуть трансформуватися в про-
цесі життя й розвитку окремого індивіда і групи. Проти-
лежним є конструктивістський підхід, який розглядає 
ідентичність в якості сконструйованої структури. А це 
значить, що вона принципово піддається перетворенню 
і на рівні особистості, і на рівні групи. Есенціалістський 
підхід займає проміжне положення. Тут відсутній наго-
лос на незмінності структур ідентичності, характерний 
для примордіалізму, однак зміни структур ідентичності 
можливі лише з огляду на наявність деяких природних 
сутностей. Відмова від слідування ним призводить до 
соціальних проблем. 

Соціальний конструктивізм, натомість, опирається 
на теорію соціальних ролей. "Смисл принципу констру-
ктивізму в тому, що оскільки соціальний актор за визна-
ченням автономний і здатен творчо інтерпретувати 
культурні цінності і норми, отже світ ніколи не є повніс-
тю закритим і детермінованим. Він завжди відкритий 
для нових інтерпретацій і перетворень. Будь-яка "реа-
льність" є результатом нашої конструктивної діяльності 
та інтерпретації" [4]. Виходячи з цього, будь-який суспі-
льний порядок може бути змінений альтернативою, яка 
не випливає з вже встановленої суспільної структури. 

Для визначення поняття ідентичності також варто 
звернутися до досліджень етнічних процесів. Примітно 
те, що дослідження ідентичності в Е. Еріксона будували-
ся якраз в контексті досліджень національного характе-
ру. Зростання інтересу до подібної проблематики (націо-
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нального характеру, ментальності) в 60-х роках ХХ ст. 
пояснює причини популярності праць Еріксона і розпо-
всюдження поняття ідентичності. Поняття ідентичності 
широко використовується для характеристики етносу. Е. 
Сміт, зокрема, наводить 6 найважливіших ознак етносів, 
що вже стали класичними: 1) власна самоназва ("ім'я", 
для можливості ідентифікації етносу як спільноти); 2) міф 
про спільне походження; 3) спільна історична пам'ять; 4) 
один чи кілька елементів спільної культури; 5) прив'яза-
ність до батьківщини; 6) усвідомлення своєї єдності, при-
наймні в якоїсь частини етносу [2]. 

З деякими застереженнями (відкинувши ті ознаки, 
які характеризують відношення етносу до території 
проживання в просторі й часі – прив'язаність до батькі-
вщини, міф про спільне походження, спільну історичну 
пам'ять) можна говорити, що подібні характеристики 
притаманні всім соціальним групам, які можна описати 
за допомогою терміна колективної ідентичності. Термін 
"ідентичність" в такому випадку можна визначити як 
"сукупність специфічних рис, які відділяють певну групу 
людей з кола інших груп і служать окремій особі підста-
вою для віднесення себе до цієї групи" [3, с. 81]. З цим 
можна порівняти визначення колективної ідентичності у 
А. Мелуччі: "Мелуччі називає колективною ідентичністю 
процес "конструювання" системи дії. Колективна іден-
тичність є інтерактивний і спільний процес визначення, 
здійснюваний деякою кількістю індивідів (чи на склад-
нішому рівні – груп) і пов'язаний з орієнтаціями їх дії 
полем можливостей і обмежень, в якому така дія відбу-
вається. Під "інтерактивним і спільним" мається на ува-
зі, що "ці елементи конструюються і узгоджуються на 
основі повторюваного процесу активації стосунків, які 
сполучають акторів разом" [4]. Отже, колективна іден-
тичність може функціонувати лише як процес, або, пе-
рефразовуючи Б. Андерсона, як "щоденний плебісцит". 
Колективна ідентичність, по суті, є результатом цілесп-
рямованої дії індивідів, які входять до означуваної з 
допомогою терміна ідентичності, групи. 

При цьому краще вести мову про "колективну" іден-
тичність, а не "соціальну" чи "групову". Будь-яка іденти-
чність, індивіда чи спільноти індивідів, за своєю приро-
дою вже є соціальною. Термін же групова ідентичність 
кількісно обмежує досліджувану спільноту. "Колектив-
ність" в той же час, акцентує увагу на механізмах спорі-
дненості, а не на кількісних характеристиках спільноти. 

Таким чином, застосування поняття ідентичності від-
носно окремого індивіда в українознавчих дослідженнях 
може виконувати ряд корисних для науки завдань. Перш 
за все, це – дослідження специфічно української психо-
логії і ментальності українців. В цьому ж контексті роз-
гляд притаманних для них конфліктів ідентичності і кри-
зових станів (це актуально і на колективному рівні, аж до 
політичної нації). Крім цього, використання поняття іден-
тичності особливо важливе в дослідженнях міжнаціона-
льної взаємодії українців і не-українців (представників 
інших етнічних груп, меншин). В такому випадку в якості 
об'єкта дослідження українознавста виступає вже не 
українська, а інонаціональна (релігійна, культурна…) 
ідентичність. Тим не менше, дослідження індивідуальної 
ідентичності не в змозі охопити предмет дослідження 
українознавства (українство) цілком. 

Для українознавства більш цікавою є категорія коле-
ктивної ідентичності. Про це можна говорити, орієнтую-
чись на визначення об'єкта і предмета українознавчої 
науки. "Об'єктом українознавства є реальний українсь-
кий світ, який творився і трансформувався впродовж 
тисячоліть і сьогодні репрезентує суть буття і свідомості 
українців як нації" [9, с. 13]. "Предметом українознавст-
ва є українство як цивілізаційний феномен, закономір-
ності й особливості його формування і розвитку в часо-
просторовому вимірі як на теренах України, так і поза 
ними" [9, с. 17]. Таким чином, поняття ідентичності, 
особливо колективної, може бути застосоване для ха-
рактеристики різних форм спільнот, створених українс-
твом. В першу чергу, – це український етнос і політична 
нація. В той же час, обмежувати дослідження виключно 
феноменом етнічної ідентичності недоцільно. Незва-
жаючи на те, що саме етнічна ідентичність (так само, як 
і належність до громадянства і політичної нації) визна-
чає українськість, як систему ознак, її виміри цим не 
обмежується. Інші рівні колективної ідентичності знач-
ною мірою підпорядковуються українськості, як системі 
ознак. Це означає, що співвіднесення українців з пев-
ною соціально-професійною групою, релігійною грома-
дою, регіоном проживання неможливе без врахування 
тої сукупності ознак, що характеризують їх як українців. 
І, водночас, виокремлення специфічно українських рис 
у феноменах релігійної, професійної, регіональної та 
інших форм колективної ідентичності українців дозво-
ляє говорити про наявність окремого предмета дослі-
дження ідентичності саме в рамках українознавства.  

Саме ця, специфічно українська складова колектив-
ної та індивідуальної ідентичності, є запорукою збере-
ження і стабільності українського світу як такого. Тому, 
саме визначення специфічно українських елементів 
ідентичності (не просто етнічної, чи на рівні політичної 
нації) має бути одним з основних завдань українознавс-
тва як науки. При цьому також не слід применшувати 
значення дослідження окремих елементів української 
ідентичності з використанням інструментарію інших 
наук (філософія, психологія, соціологія тощо). Ці дослі-
дження будуть сприяти налагодженню міждисциплінар-
них зв'язків між українознавством і цими науками. 
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