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ІДЕНТИЧНІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Проблематиці ідентичності притаманна трансчасова актуальність, зумовлена тим, що якість і рівень ідентичності 

істотно детермінують ефективність індивідуального і суспільного буття, дієздатність як окремого індивіда, так і соціуму 

в цілому. Притаманне сучасності розширення сфери способів життя проявляється в нівелюванні національної і культурної 

своєрідності, в ерозії неповторності суб’єкта. Виникає проблемна ситуація, характерними ознаками якої є невиразність 

цілепокладаючих орієнтирів існування індивіда й суспільства. Йдеться про кризовий стан ідентичності як віддзеркалення 

кризи традиційного детермінізму соціального розвитку, котрий ілюструє процес трансформації і якісного переродження 

соціокультурних моделей, що забезпечують відтворення суспільних форм буття і свідомості. Стереотипи поведінки та 

способи типізації досвіду, які донедавна були цілком успішними і загальноприйнятими, виявляються незатребуваними і 

маргінальними в новому суспільстві. 

Ключові слова:  особистість, криза ідентичності, генезис індивідуального і суспільного життя, механізми соціалізації. 

 

Упродовж кількох попередніх десятиліть 

спостерігається концептуалізація ідентичності 

різного штибу: статевої, рольової, особистісної, 

професійної, усвідомленої, неусвідомленої, 

гендерної, соціальної тощо. Можна виокремити 

декілька підходів, котрі розглядають структуру, 

генезис, умови та особливості становлення й 

розвитку ідентичності, а також мають власну 

предметну сферу аналізу, а саме: психоаналітич-

ний підхід, що включає в себе психоаналітичну 

концепцію Е. Еріксона; статусний підхід 

Дж. Марсіа, ціннісно-вольовий підхід А. Ватер-

мана; біхевіористський (І. Гофман, Л. Крапман, 

Дж. Мід, Р. Фогельсон, Ю. Габермас); когнітив-

ний (Г. Брейкуелл, Дж. Тернер, Г. Теджфел); 

екзистенційно-гуманістичний (Д. Б’юдженталь, 

А. Міндел, Е. Міндел, К. Ясперс); структурно-

динамічний підхід, до якого тяжіє переважна 

більшість вчених країн пострадянського простору 

(В. Агеєв, Н. Антонова, Г. Боришевський, 

В. Павленко, П. Лушин, Л. Шнейдер, В. Ядов). 

Теоретичну і методологічну основу дослід-

ження утворюють принципи соціокультурної 

детермінації ідентифікаційних процесів і явищ 

(А. Брушлинский, Л. Виготський, Е. Еріксон, 

О. Леонтьєв, Е. Фромм); положення соціального 

конструкціонізму в соціальній психології 

(П. Бергер, Т. Лукман, Р. Харрі); теорії соціаль-

ної ідентичності та соціальної самокатегоризації 

(Дж. Тернер, Ж.-К. Дешам, Н. Дюбуа); теорії 

інформаційного суспільства (Д. Белл, М. Кас-

тельс, Е. Тоффлер); загальнонаукові принципи 

соціокультурної зумовленості психічних проце-

сів і явищ (A. Асмолов, Л. Виготський, І. Кон, 

О. Леонтьєв, А. Лурія, Р. Майєр, С. Московічі, 

С. Рубінштейн, А. Теджфел, Е. Фромм); теоре-

тичні положення та принципи, сформульовані у 

соціальної психології та психології особистості 

(К. Абульханова-Славська, А. Асмолов, А. Свєн-

цицький); загальна теорія системних досліджень 

(В. Афанасьєв, І. Блауберг, Е. Юдін); кроскультур-

ний підхід і етнопсихологія (Дж. Беррі, А. Леон-

тьєв, В. Хотинець).  

Особливе значення для розробки теоретико-

методологічного підґрунтя дослідження іден-

тичності мають теоретичні й практичні дослід-

ження феномену ідентичності та її трансфор-

мації (Ф. Барт, П.  Бергер, Е. Еріксон, Ч. Кулі, 

Дж. Марсіа, Г. Мід, А. Теджфел, Дж. Тернер, 

З. Фрейд,); підхід до вивчення процесів соці-

ального сприйняття і пізнання в контексті ре-

альних соціальних груп (Г. Андрєєва, Т. Стефа-

ненко); дослідження з проблем життєвих і 

часових перспектив особистості (М. Гінзбург, 

Дж. Нюттен, К. Платонов); концептуальні під-

ходи до осмислення цінностей (Б. Братусь, 

Д. Леонтьєв).  

Існуюче розмаїття підходів до визначення 

поняття ідентичність уже саме по собі спор-

нукає дослідника якомога пильніше поглянути 

на це явище. Також треба визнати, що проб-

лематика ідентичності як соціокультурної цін-

ності відрефлектована недостатньо випукло. 

Крім того, як і будь-яка комплексна й системна 

проблема, вона не має однозначного розв’язан-

ня, а відтак потребує ретельного, неупередже-

ного аналізу як позитивних, так і негативних 

наслідків кожної з перспектив, альтернатив і 

тенденцій.  

Метою статті є узагальнення ціннісної 
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текстуальності ідентичності на тлі 

соціокультурних контекстів.  

Термін «ідентичність» почав широко 

використовуватися з 50-х років ХХ століття і 

символізував собою спроби соціологів 

встановити, «ким насправді є хтось як такий». 

Загалом можна констатувати домінування 

трьох дисциплінарно різних і автономних, хоч і 

співвідносних один з одним, розуміння 

ідентичності: в логіці (некласичній), у 

філософії (насамперед некласичній) та в 

соціогуманітарному знанні (психологія, 

соціологія, антропологія).  

Слід зазначити, що в соціальній філософії та 

соціології ідентичність позиціонується як 

вмонованість людини в проінтерпретовані нею 

соціальні категорії, з якими пов’язані певні 

«картини світу», цінності й норми, життєві 

плани людини, а також система усталених 

взаємодій і соціальних контактів [3, c. 77-78].  

За словами М. Гайдеггера, єдність 

тотожності – це основна ознака буття сущого. 

Не так важливо, де і як ми зустрічаємось із 

сущим, у будь-якому разі «тотожність гукає до 

нас». Виходячи з цього концептуального 

засновку, ідентичність апріорі заперечує 

відмінності (бо виключає інше буття, а відтак і 

те, що виявляється причиною інакшості – 

мінливість, зміну). Саме тому поняття 

ідентичності перебуває в епіцентрі критики 

західноєвропейської філософської традиції. 

Наприклад, Т. Адорно дезавуює «мислення 

ідентичності», оскільки воно систематично 

ігнорує «нетотожне». «Філософії ідентичності» 

Адорно протиставляє свою «негативну 

діалектику». Реабілітації «відмінності» і 

позиціонування його первинності перед 

ідентичністю присвячені праці Ж. Дельоза 

«Відмінність та повторення» та Ж. Дерріда 

«Лист та відмінність».  

У класичній філософській традиції 

ідентичність – це фундаментальна 

характеристика буття, котра припускає 

збереження тотожності самому собі, є 

найважливішою характеристикою особистості, 

означає єдність, цілісність індивіда в часі й 

просторі, протистоючи «інакшості» (Платон, 

Арістотель, Лейбніц, Гегель, Шеллінг), в 

постмодерністської традиції – концепція 

відсутності, втрати індивіда як центра і джерела 

тотожності (Дельоз, Дерріда).  

Під егідою міждисциплінарних досліджень 

ідентичність досліджується як інтегрований 

набір можливих форм розумової, фізичної, 

соціальної діяльності, засвоюваних індивідом 

(Е. Еріксон, Т. Еберт, А. Грамші, Ю. Крістева).  

Ще один напрям, що істотно розвинув проб-

лематику ідентичності, пов’язаний з іменами 

Х. Арендт та П. Рікера. Для цих філософів, які 

мають безпосереднє відношення до мовного 

лінгвістичного, інтерпретативного повороту, 

характерне прагнення визначати єдність і ціліс-

ність досвіду «Я» у спосіб наративу, оповіді 

особистості про себе. Автобіографія є струк-

турою «наративної ідентичності» [1, c. 266].  

Також слід зазначити, що існує чимало кон-

цепцій, які хоч безпосередньо й не використо-

вують термін ідентичність, однак ця проблема-

тика посідає в їх світобаченні істотне місце. 

Йдеться насамперед про психоаналітичну тра-

дицію в особі З. Фрейда, Е. Еріксона, Ж. Лака-

на і пов’язаних з нею гендерні дослідження, а 

також про деяких представників аналітичної 

філософії (Л. Вітгенштейна, Дж. Серля, 

Г. Райла). Ця тематика значною мірою також 

притаманна працям М. Мамардашвілі та В. По-

дороги. Феномен індивідуальної ідентичності 

так чи інакше розглядається на рівні фундамен-

тальних історико-філософських та історико-

культурних досліджень з історії суб’єктивності 

А. Рено, Л. Баткіна. 

У філософії проблематика людської іден-

тичності вже традиційно осмислюється на під-

ставі протиставлення тотожності та відмін-

ності. Розгляд тотожності як характеристики 

людини є більш фундаментальним, ніж відмін-

ність, і бере початок від Аристотеля. Подібне 

бачення цього аспекту характерне й для Авгус-

тина Блаженого, який витлумачував безсмерт-

ну душу джерелом сталості й самототожності 

людини, а також для філософів Нового часу 

Р. Декарта, Дж. Локка, Д. Юма, І. Фіхте, 

Ф. Шеллінга, які наполягали на принциповості 

самототожності суб’єкта. У працях перерахова-

них вище філософів ідентичність ще не позиці-

онується як проблема: для постановки остан-

ньої знадобилося подолання «домінанти» то-

тожності. В результаті розбіжність почали 

інтерпретувати характеристикою, не менш 

значущою, ніж тотожність. Бачення відмін-

ності як необхідної умови досягнення тотож-

ності людини характерне для праць М. Бахтіна, 

М. Гайдеггера, Е. Левінаса, X. Ортеги-і-Гассета, 
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П. Флоренського. Радикальному сумніву 

самототожність людини в її класичному 

розумінні піддається у працях Ж. Дельоза, 

Р. Барта, Ж. Дерріди, М. Фуко, К. Леві-

Стросса, Ж. Бодрійяра.  

Важко не помітити, що «семантична 

невідповідність постійно переслідує концепт 

ідентичності у кожному теоретизуванні. Навіть 

коли консенсусне розуміння ідентичності 

приймається за даність, номінативна 

двозначність все ж кидає свою тінь» [5, c. 72]. 

Багатьох дослідників це спонукає до 

припущення, що, «можливо, слід зовсім 

позбутися цього поняття з огляду на нездатним 

досягти за його допомоги категоріальної 

прозорості, що змушує щоразу реконструювати 

зв’язки між полями знання, типами 

нормативності та формами суб’єктивності в 

окремих культурах – непосильне завдання 

масштабу Мішеля Фуко, його «The Use of 

Pleasure». Або навпаки: окреслити амбіції 

«ідентичності» минулим досвідом 

психоаналізу і теорії ролей» [5, c. 72-73].  

Ідентичність – це тотожність, відповідність, 

співпадіння. Різні аспекти ідентичності тісно 

пов’язані із сутнісними ознаками суб’єкта й 

особистості. Вони так чи інакше співвідносяться з 

питаннями сутності людини, її природи і 

свободи, основ і меж людського буття, смислу 

і мети існування індивіда [4, c. 304-305].  

На початку 70-х роках творець структурної 

(або структуральної) антропології К. Леві-

Стросс стверджував, що криза ідентичності 

стане новою бідою століття. Він прогнозував 

зміну статусу даної проблеми із соціально-

філософського і психологічного в міждис-

циплінарний. Число праць, присвячених проб-

лематиці ідентичності, неухильно зростала, і на 

що відбувся в 1980 році перший світовому 

конгресі з ідентичності було представлено 

близько двохсот міждисциплінарних дослід-

жень персональної та соціальної ідентичності.  

Подібне уявлення про структуру 

ідентичності – як про таку, що має дві основні 

складові – персональну та соціальну – присутнє 

в більшості робіт, присвячених даній проблемі. 

Поряд з цим можна зустріти більшу 

деталізацію, яка в основному стосується 

соціальної її іпостасі і має в якості підстави для 

свого виділення ті чи інші види соціалізації. 

Зокрема, мова може йти про формування 

статево-рольової, професійної, етнічної, 

релігійної ідентичності особистості. Також в 

якості підстави для виокремлення різних видів 

ідентичності береться загальний рівень її 

сформованості. Остання тенденція характерна 

в основному для праць, присвячених аналізу 

вікових закономірностей у становленні та 

розвитку ідентичності. Нарешті, за ті чи інші 

структурні одиниці ідентичності приймаються 

різні Я-уявлення, що виокремлюються по 

різних підставах.  

Таким чином, для більшості дослідників 

питання про структуру ідентичності, по-перше, 

є похідним від питання про її розвиток, по-

друге, – конкретні його рішення, по суті, не 

виходили за рамки еріксонівського поділу 

ідентичності на персональну та соціальну.  

У соціальній філософії до теперішнього часу 

сформувалися різні методологічні підходи до 

дослідження проблем, пов’язаних з 

теоретичним обґрунтуванням соціально-

філософського аналізу ідентичності. У 

зарубіжній соціальній теорії продукування 

концепцій ідентичності як національно-

культурної ідентичності обумовлене реалізацією 

загальнофілософських, психоаналітичних, 

соціологічних і міждисциплінарних підходів.  

 Особливості соціокультурного динамізму 

сучасності надають своєрідність процесам 

ідентифікації. Ситуація постмодерну породжує 

розрив з традиційною культурою, стилем і 

способом життя. Соціалізуючі функції значною 

мірою переходять до інформаційних засобів, 

інститутам масової культури. За цих умов 

дослідження проблеми соціокультурної 

ідентичності набуває не лише теоретичної, а й 

практичної значущості. Метаморфози сучасного 

світу знаходять відображення в численних 

концепціях: глобалізації, локалізації, відкритого 

суспільства, постіндустріалізму, постмодернізму, 

полікультурного суспільства, мультикультуралізму, 

комунітаризму, транскультурації, комунікативності, 

суспільства спектаклю, суспільства ризику і т. ін.  

Ідентичність – різнопланове явище, яке 

володіє складною структурною організацією і 

виконує різноманітні функції – як соціоку-

льтурні (спадкоємність поколінь, згуртування 

соціальної групи тощо), так і індивідуально-

психологічні (самовизначення, самореалізація). 

Класифікації ідентичності ґрунтуються на 

таких параметрах, як наявність або відсутність 

кризи ідентичності, сила і наявність рішень, 

прийнятих щодо себе і свого життя, відкритість 
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новому вибору, а також по суб’єкту (індивід чи 

група). В ідентичності виокремлюють цільо-

вий, змістовний та аксіологічний компоненти, 

що знаходяться у взаємодії і взаємозв’язку. 

Індивідуальна ідентичність має два рівні 

дослідження: особистісний та соціальний. В 

основі виділення рівнів групової (колективної) 

ідентичності часто лежить принцип територі-

альності. До факторів ідентичності можна від-

нести простір, обмежений визначеними межа-

ми, соціальний час, традиції, форми комуніка-

ції, мистецтво, фольклор, ідеології, особистісні 

задатки, рівень освіти індивіда тощо.  

Ідентичність є самореферентною, тобто від-

чуттям і усвідомленням унікальності Я в його 

екзистенції та неповторності особистісних 

якостей, при наявності своєї приналежності 

соціальній реальності. Спілкування та досвід 

детермінують ідентичність, виконавчими меха-

нізмами є ідентифікація та відчуження. У лю-

дині суб’єктивне та індивідуальне інтегру-

ються в самоідентичність. Суб’єктивність цент-

рована на «Я», на його унікальності й непов-

торності. В самоідентичності особистості виявля-

ються семантичні опозиції: одиничне/загальне, 

одне/інше.  

Фундаментальними властивостями ідентич-

ності є: збереження себе в часі, вертикальне 

(зв’язність історії життя, залученість в 

традицію, мову) та горизонтальне (можливість 

виконувати різні вимоги в рольових системах) 

вимірювання ідентичності, континуальність та 

відмітність. У процес особистої саморефлексії 

виявляються залученими абстрактні системи, 

які замінюють однозначну визначеність тради-

ції і пропонують постійно розширюваний набір 

різних рекомендацій – від соціокультурних до 

інтимно-особистісних. Онтологічна безпека 

особистості передбачає почуття довіри і від-

чуття власної автентичності, вірності своєму Я. 

Ця самоідентичність в мінливому світі, в світі 

«контрфактуальностей» наділяє особистість 

внутрішньою референтністю. Самоідентифі-

кація Я в сучасній культурі стає можливою зав-

дяки рефлексивному використанню найширшого 

соціального контексту, включаючи його в 

структуру особистості за допомогою 

символічних механізмів.
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Баюжева А.А., 

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Проблематике идентичности присуща трансвременная актуальность, обусловленная тем, что качество и уровень 

идентичности существенно детерминирует эффективность индивидуального и общественного бытия, дееспособность 

как отдельного индивида так и социума в целом. Возникает проблемная ситуация, характерными признаками которой 

являются невыразительность ориентиров существования индивида и общества. Речь идет о кризисном состоянии 

идентичности как отражении кризиса традиционного детерминизма социального развития, который иллюстрирует 

процесс трансформации и качественного перерождения социокультурных моделей, обеспечивающих воспроизведение 

общественных форм бытия и сознания. Стереотипы поведения и способы типизации опыта, что в недавнем времени были 

вполне успешными и общепринятыми, становятся невостребованными и маргинальными в новом обществе. 

Ключевые слова: личность, кризис идентичности, генезис индивидуального и общественной жизни, механизмы социализации. 
 

Baiuzheva A. 

IDENTITY IN THE MIRROR OF SOCIAL PHILOSOPHY 

The problem of identity is inherent in transversal relevance, due to the fact that the quality and level of identity essentially determines 

the effectiveness of individual and social life, the capacity of both an individual individual and society as a whole. A problematic 

situation arises, the characteristic features of which are the indistinctness of purpose-setting landmarks of the existence of the 

individual and society. It is about the crisis of identity as a reflection of the crisis of traditional determinism of social development, 

which illustrates the process of transformation and qualitative degeneration of socio-cultural models that provide reproduction of 

social forms of being and consciousness. 

Key words: personality, crisis of identity, genesis of individual and social life, mechanisms of socialization. 


