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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Становлення дієвого громадянського суспільства в

Україні, рівноправне входження держави у світовий по(

літичний простір є можливим лише за умови формуван(

ня загальнонаціональної ідентичності, що є запорукою

і гарантією стабільності та безпеки Української держа(

ви.

У Стратегії національної безпеки України зазна(

чається, що нагальними завданнями політики національ(

ної безпеки є збереження і розвиток духовних і куль(

турних цінностей українського суспільства, зміцнення

його ідентичності на засадах етнокультурної різнома(
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нітності. При цьому акцентується увага на реалізацію

комплексу заходів державної політики, спрямованих на

консолідацію українського суспільства та пошук загаль(

нодержавного консенсусу щодо ключових питань роз(

витку держави [14].

Для України на сучасному етапі є дуже актуальним

питання формування національної ідентичності. Загаль(

нонаціональна ідентичність за своєю суттю багатовимі(

рна. Вона може охоплювати, але не скасовувати етніч(

ну, культурну, професійну, статеву та інші види ідентич(

ності. У той же час національна ідентичність може

співіснувати з наднаціональною ідентичністю (євро(

пейською чи космополітичною). Так, М. Бердяєв зазна(

чав, що почуваючи себе громадянином світу, людина не

втрачає національного почуття, позаяк до космічного,
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всесвітнього життя людина долучається завдяки життю

національному.

Відродження національної самосвідомості, поси(

лення ролі основних етноконсолідуючих ознак в умо(

вах швидкоплинної реальності, виступають як одні з

пріоритетних факторів збереження, розвитку націй та

їхньої національної ідентичності. Однак, крім позитив(

ного значення такі процеси, як демонструє історична

практика, можуть призвести до конфліктів і навіть до

кровопролиття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На повільність процесів національної самоіденти(

фікації в Україні впливає поміж іншого слабкість тра(

диції дослідження національної ідентичності. Щоправ(

да, останнім часом вітчизняні вчені почали приділяти

більше уваги цим питанням. Зокрема в працях О. Карту(

нова, І. Кресіної, Л. Нагорної, Ю. Римаренка, Л. Шкля(

ра, М. Шульги переосмислено традиційні уявлення щодо

тлумачення низки понять етнополітологічної науки, роз(

роблено нові підходи щодо визначення місця і ролі етн(

ічного, національного в політичних процесах [4; 7; 8; 11;

16]. Наприкінці ХХ ст. з'явилася низка фундаменталь(

них праць західних дослідників з проблем формування

національної ідентичності: "Уявлені спільноти" Бенедик(

та Андерсона [1], "Соціальні передумови національно(

го відродження у Європі" Мирослава Гроха, "Національ(

на ідентичність" Ентоні Сміта [4], в яких уточнюється сам

термін "національна ідентичність", оскільки він відріз(

няється від інших колективних ідентичностей таких, як

клас, стать чи раса. Найбільш повною та концептуаль(

ною слід визнати дефініцію Е. Сміта: "Концепт націо(

нальної ідентичності можна визначити як підтримуван(

ня та постійна репродукція патернів цінностей, символів,

пам'яті, міфів та традицій, які є складниками спадщини

націй, та водночас ідентифікації особистостей" [14, с.

193].

На даний момент процес утвердження національної

самоідентифікації в Україні стримується певним конф(

ліктом ідентичностей, що спричинений:

а) проблемами у формуванні вітчизняної національ(

ної самосвідомості, пов'язаними з переходом від етніч(

ного до соціально(політичного принципу її утверджен(

ня;

б) наявністю елементів пострадянської ідентичності;

в) досить сильними позиціями регіональних субіден(

тичностей, що мають різні ціннісні домінанти.

Тому існує ще великий пласт малодосліджених про(

блем існування, перетворення та прийняття нових форм

та змісту поняття національної ідентичності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
На основі теоретичного та методологічного аналі(

зу наукових підходів до визначення понять "нація", "на(

ціональна самосвідомість", "патріотизм" уточнити

зміст дефініції "національна ідентичність", виокреми(

ти її основні форми та обгрунтувати її особливу важ(

ливість сьогодні, у сучасному світі глобалізації та інтег(

рації.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Насамперед вважаємо логічним зупинитись на ха(

рактеристиці поняття "ідентичність". Воно походить від

латинського слова "indenticus", що означає "утотожне(

ний", "одинаковий". Це поняття у науці є досить новим.

У зарубіжній науковій думці воно утвердилось лише з

другої половини ХХ століття, а у вітчизняній — тільки

після 1990 р. І сьогодні "ідентичність" стало одним із

основних детермінант для усвідомлення оточуючих ре(

алій. Цей термін широко використовується у різномані(

тних науках: психології, соціології, філософії, етнології,

політології, геополітиці і т. ін. Протягом багатьох століть

філософське осмислення ідентичності відбувається в

межах проблеми утотожнення як основної характерис(

тики буття, як зведення множинності до єдиного почат(

ку. Серед класиків, які досліджували питання ідентич(

ності можна назвати античних філософів Парменіда,

Платона, Аристотеля. У їхньому уявленні тожсамість

виступає фундаментальною якістю буття, єдністю, у якій

відсутні розбіжності і відносини впритул до одноманіт(

ності [2, с. 241—275].

Не можна не згадати цікавий факт щодо того, що

вивчення проблеми ідентичності у психології, наприк(

лад, бере свій початок із психоаналізу. Так, поняття

"ідентичність" та "ідентифікація" тут вперше ввів

З. Фрейд у своїй праці "Психологія мас і аналіз людсь(

кого "Я" [18, с 154]. Для нього "ідентичність" виступала

як самоутотожнення людини із значущими особистос(

тями, за взірцем яких вона свідомо чи підсвідомо хоті(

ла діяти. Мотивом такого самоутотожнення учений вва(

жав страх втрати любові і страх від покарання.

Проблема ідентичності розроблялась також Е. Ері(

ксоном, Дж. Марсія, А. Ватерманом та іншими учени(

ми. Е. Еріксон вважається загальновизнаним засновни(

ком теорії ідентичності. Його погляди вперше було опуб(

ліковано у праці "Дитинство і суспільство". На відміну

від З.Фрейда, праці якого він вважав неповними, Е. Ерік(

сон справедливо наголошував на нерозривному зв'яз(

ку між ідентичністю людини і суспільством, соціальним

оточенням індивіда. На його думку ідентичність фор(

мується в процесі соціалізації особистості, входження

індивіда у суспільство, тобто за Еріксоном, ідентичність

— це соціалізована частина "Я" [17, c. 284]. Однак тре(

ба відзначити, що вчений не подав точного визначення

поняття "ідентичність". Узагальнено він розумів іден(

тичність як суб'єктивне одухотворене відчуття тотож(

ності і цілісності. Е. Еріксон справедливо відзначав, що

ідентичність — це не певна незмінна, раз і назавжди

отримана чи успадкована характеристика особистості,

навпаки, її природа — процесуальна, динамічна, тобто,

змінна. Ця ж ідея розкривається у введеному ним по(

нятті "криза ідентичності", що означала перехід від

однієї стадії життя до наступної, в ході чого мало місце

становлення нових типів ідентичності [17, с. 324].

Не менш цікавим є інший підхід представників ког(

нітивного напряму, які досліджували соціальну іден(

тичність — Г. Теджфел, Дж. Тернер та ін. Яскраве відоб(

раження щодо з'ясування поняття ідентичності знахо(

димо у теоріях Дж. Міда, Л. Краппмана, Ю. Хабермаса

та інших вчених (соціально детермінована ідентичність

"Me" та індивідуальна ідентичність "I"). Спільним для
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робіт Е. Еріксона, Дж. Міда та Г. Теджфела є наступні

твердження: розглядати ідентичність слід як соціальне

явище (ідентичність — соціалізована частина "Я"); по(

яснення ідентичності як динамічного утворення, яке,

виникнувши під впливом навколишнього середовища,

так чи інакше модифікується [5].

Не оминемо увагою і двох рівнів ідентичності —

індивідуального та колективного. Індивідуальний рівень

розкривається через особистісний та соціальний аспек(

ти, тобто через вертикальний та горизонтальний вимі(

ри, баланс яких забезпечує почуття тотожності, само(

тотожності. Колективна ідентичність — це фундамен(

тальна схожість членів певної групи, що виявляється у

солідарності, колективній діяльності, спільній роботі.

Відбувається утотожнення, усвідомлення себе з різни(

ми соціальними спільнотами — клас, сім'я, національна

група, етнос, народ і т.д.

Визначивши зміст поняття "ідентичність" перейде(

мо до дослідження поняття "національна ідентичність".

Складність і багатовимірність проблеми національної

ідентичності пов'язані із серйозними понятійно(катего(

ріальними труднощами у сучасній науці, зумовлені нео(

днозначністю трактування самого терміна "нація". Си(

туація ускладнюється ще й тим, що "нема єдиного алго(

ритму виникнення та функціонування національних

рухів, сучасних націй і національних держав, але й ті

норми, які існують, стали рухомими і перестають "пра(

цювати" в умовах глобалізації [2, с.17].

Фахівці виокремлюють наступні традиційні методо(

логічні підходи у визначенні поняття "нація" — примор(

діалізм, есенціалізм та конструктивізм.

Примордіалізм грунтується на тому, що риси нації

дані першопочатково, є незмінними і традиційними, і вся

проблема полягає в тому, щоб кожне наступне поколін(

ня їх дотримувалось. Тут має місце біологічний (спорід(

неність як основа соціальності), культурний (врод(

женість і природність конкретної культури) чи релігій(

ний (концепція "обраного народу") примордіалізм.

Есенціалізм досить близький до примордіалізму.

Його основним принципом є ствердження початкового

існування певної сутності (есенції), скажімо, долі, при(

значення, істини, які і визначають конкретну іден(

тичність. Ці сутності незмінні, вічні і неперехідні. Відмова

від служіння їм призводить до соціальних проблем.

У свою чергу конструктивізм робить акцент на "штуч(

ності" нації, звертає увагу на суб'єктивні чинники її ви(

никнення, на відміну від примордіалізму та есенціалізму,

які опираються на ідею початковості, об'єктивності існу(

вання нації. Примордіалістичний підхід пов'язаний з тим,

що націю можна ідентифікувати на основі визначених

об'єктивних ознак, не залежних від суб'єктивних поглядів

її представників. До таких ознак переважно відносимо

загальні, а не специфічні характеристики: територія, еко(

номічне життя, мова, національний характер культури.

Конструктивізм — це парадигма, в межах якої нація розг(

лядається як соціальна конструкція, що не має "реаль(

них" історичних чи культурних коренів. Представники

такого підходу понятійної концептуалізації нації бачать

у ній "великий колектив", оснований на фундаментальній

згоді її членів [12; 13; 19].

Ернст Гелнер розглядає націю як конструкт індуст(

ріальної культури, а формування національної картини

світу як результат переходу від "низької" культури аг(

рописемного суспільства до "високої" культури суспіль(

ства індустріального, що характеризується загальною

освіченістю, а також високим рівнем грамотності і гро(

мадянської самосвідомості переважної більшості її

представників [3, с.101].

У значенні етнічності про національність говорить і

Бенедикт Андерсон. Так він вважає, що національність

є результатом виховання в окремому суспільстві, де

людині навіюється міф спільного походження і тісних

кровних, культурних та історичних вуз усіх представ(

ників народу, до якого він належить [1, с. 204]. У

дійсності за таким міфом нічого нема, нація залишаєть(

ся "уявною спільнотою", "ідеологічною конструкцією".

Ідея нації у Новому світі почала відігравати таку ж

роль, як християнська віра у Середні віки, тобто вона

дозволяла людям об'єднуватись в культурно(політичні

спільноти. У зв'язку з цим, Е. Хобсбаум відзначає, що

при концептуальній та історичній багатозначності понят(

тя нація слугувало інструментом відбору — тим, що

об'єднує у спільноту певних людей і відрізняє їх від

інших [19, с. 43]. Така функціональна інтерпретація нації

як механізму соціально(політичної класифікації та іден(

тифікації дуже тісно дотикається до поняття "національ(

ної ідентичності".

Націоналізм, за Б. Андерсоном — це новий прин(

цип організації соціальної реальності, що прийшов на

зміну релігійному та династичному принципам. Нація —

різновид людських спільнот. На думку вченого, нація це

"уявна спільнота"[1, с. 84]. Звісно, це не означає, що

вона нереальна, фіктивна і така, що існує "лише в голо(

вах". Уявність нації вказує виключно на ту обставину,

що кожен з її складових індивідів особисто не знає і

ніколи не пізнає усіх її членів, що не заважає з ними себе

співвідносити. У такому контексті уявна спільнота може

порівнятись з віртуальною спільнотою в Інтернеті. Вод(

ночас нація завжди територіально визначена (навіть,

якщо її кордони еластичні чи розмиті), суверенна (має

державу і незалежність) і виражається у почутті спільної

солідарності.

Якщо нація є уявною чи конструйованою, то завдан(

ням дослідника полягає у тому, щоб прослідкувати про(

цес такого конструювання. А саме, слід вияснити, в силу

яких причин і під впливом яких чинників утверджується

даний тип колективної солідарності, а інші чи відміта(

ються, чи зникають.

Отже, на нашу думку, для рівнозначного аналізу

феномена нації перспективним вважаємо звернення до

національної ідентичності. Національна ідентичність

потіснила більш звичні для традиційних підходів понят(

тя національної самосвідомості, національного харак(

теру тощо. Ідентичність справді стає "призмою крізь яку

розглядаються, оцінюються і вивчаються численні важ(

ливі риси сучасного життя" [13, с. 20].

Нація складається із свідомого співвідношення з

нею реальних індивідів, в результаті чого проявляється

відношення до національного. Про національну прина(

лежність судять за наступними параметрами:

— за національно(державницькими, культурними

атрибутами;

— за об'єктивною символікою, яка визначає певну

цілісність (культурну, територіальну, господарську);
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— за свідомою ідентифікацією індивідів, за їхнім

суб'єктивним ставленням, ціннісними орієнтаціями.

Тобто кожен індивід національний, по(перше об'єк(

тивно, по(друге — суб'єктивно, коли він визнає себе

частиною тієї чи іншої спільноти, культури. Отже, без

останнього, незважаючи на присутність об'єктивних

чинників, національна спільнота аморфна, її не можна

повністю визнати суб'єктом історичного процесу.

Підсумовуючи вищенаведене, робимо висновок, що

національна ідентичність розглядатиметься нами як виз(

нання народом самого себе, знання і повага історії, на(

ціональної культури, території, усвідомлення народом

своїх особливих рис, розуміння членами національної

групи своїх інтересів, прагнень, цілей, ідеалів, потреб

тощо.

Після проведеного теоретико(методологічного ана(

лізу, спробуємо виокремити наступні форми національ(

ної ідентичності:

— Нормальна ідентичність, коли образ свого наро(

ду сприймається як позитивний, з адекватним ставлен(

ням до культури, історії, природнього патріотизму, з

толерантною установкою на спілкування з іншими на(

родами.

— Етноцентрична ідентичність — некритична пере(

вага якої(небудь національної групи і самоідентифіка(

ція індивіда з нею.

— Етнодомінуюча ідентичність, що фіксує таке став(

лення самосвідомості і поведінки людини, коли не тільки

національна ідентичність стає першочерговою з(поміж

інших видів ідентичностей (громадянин, матір, батько,

студент тощо), але й досягнення цілей, інтересів наро(

ду починає сприйматися як домінуюча цінність.

— Етнічний фанатизм — ідентичність, у якій абсо(

лютне домінування національних інтересів і цілей, час(

то ірраціонально сприйнятих, супроводжується готов(

ністю йти за них на будь(які жертви і дії.

— Етнічна індеферентність — байдужість людей до

проблем національності і міжетнічних стосунків, до

цінностей свого та інших народів, люди вільні від норм і

традицій, на їхню поведінку не впливає ні їх власна на(

ціональна приналежність, ні національність інших.

— Етнонігілізм у формі космополітизму, що висту(

пає запереченням національності та етнокультурних

цінностей.

— Амбівалентна, невиражена, а інколи "подвoєна"

чи навіть "потроєна" ідентичність. Такий тип національ(

ної ідентичності достатньо поширений у національно

змішаному середовищі.

Крім цього, саме від національного оточення інди(

віда і конкретного народу залежать форми вияву націо(

нальної ідентичності. Так, поліетнічне середовище дасть

більше можливостей для отримання знань про особли(

вості "своєї" та "інших" національних груп. У такому

випадку можливі два "крайні" варіанти розвитку націо(

нальної ідентичності:

1. Чітко виражена ідентифікація тільки зі своєю на(

ціональною групою, котра інколи пов'язується з тенден(

цією до сепаратизму.

2. Вияв ідентичності з іншою національною групою,

котра призводить до асиміляції, до прийняття норм,

звичаїв, мови чужої групи, аж до повного розчинення

у ній.

Втім, на наш погляд, найбільш поширеною у сучас(

ному поліетнічному суспільстві є маргінальна національ(

на ідентичність. У даному випадку людина, а то й цілі

народи гойдаються між двома культурами, не оволоді(

ваючи жодною з них.

Наголосимо, що патріотизм — є показником отри(

мання національної ідентичності. Адже патріотизм —

це почуття любові, поваги до своєї батьківщини, куль(

тури, традицій, мови, наділений надзвичайно потужною

консолідуючою силою і є основою збереження нації та

національної ідентичності. Це особливо важливо сьо(

годні, у сучасному світі глобалізації та інтеграції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, розглянувши зміст поняття національної іден(

тичності ми дійшли наступних висновків:

1. У дослідженнях нації та національної ідентичності

у сучасних умовах найбільш ефективним підходом є

примордіалізм, включаючи позитивні сторони сучасно(

го конструктивізму.

2. Слід зауважити, що поняття "національна іден(

тичність" і "національна самосвідомість" мають підпо(

рядковуючий характер. "Національна ідентичність" —

поняття ширше, тому основними його елементами ви(

ступають національне самовизначення, національна са(

мосвідомість і традиційна культура.

3. Національна ідентичність це мінливе, динамічне

утворення. Його роль і значення у суспільстві може як

зростати, так і слабшати, що пов'язано з конкретною

історичною ситуацією і соціальним оточенням індивіда

і цілого народу. Відповідно форми виявлення національ(

ної ідентичності можуть вар'юватися від етнічного

нігілізму до етнофанатизму.

4. Національна ідентичність виступає як визнання

народом самого себе; знання і повага історії; національ(

ної культури, території, усвідомлення народом своїх

особливих рис, розуміння членами національної групи

своїх інтересів, прагнень, цілей, ідеалів, потреб.

5. Національна ідентичність як почуття любові, по(

ваги до своєї батьківщини, культури, традицій, мови,

історичної пам'яті наділена потужною як консолідую(

чою, так і диференціюючою силою.

Підсумовуючи, слід зазначити, що теоретичне об(

грунтування змісту поняття "національна ідентичність"

є складним і багатовимірним феноменом. У поєднанні

та доведенні її багатофункціонального характеру має

прикладне значення, зокрема для визначення моделі,

стратегії і практики державної політики щодо її форму(

вання в Україні.
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