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У цій статті ми звернемося до проблеми впливу

ідеології на формування ідентичності в сучасному

суспільстві. 

Поширення процесів ґлобалізації та модерні@

зації являють собою нове опертя у трансформації

сучасного суспільства в економічній, культурній

та політичній сферах. Ґлобалізація як така має без@

ліч ніслідків, які можна розглядати залежно від

домінуючих систем цінностей або як позитивні,

або як украй неґативні. Одним з результатів цих

трансформацій, який можна тлумачити як неґа@

тивний, стала криза деяких класичних ідеологій

(неоконсерватизму, неолібералізму, соціал@демо@

кратії) і низки соціальних інституцій (політичних

партій, громадських рухів тощо), які не зуміли

адаптуватися до цих модернізаційних процесів. Ця

трансформація ідеологічної системи, викликана в

тому числі катастрофою радянської системи та за@

непадом комуністичної ідеології, у науковому об@

ґрунтуванні виразилася в появі концепції деідеоло@

гізації всього людства, що припускає скасування

самого феномена ідеології. 

Тим часом ідеологія залишилась невід’ємним

чинником організації громадського життя. Понад

те, деякі автори (Д. Бел, З. Бжезінський та ін.) по@

діляють точку зору, що з моменту виникнення ін@

формаційної цивілізації та поширення ґлобалізації
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ідеологічний чинник став визначальним у сучасних політичних процесах.

Однією з причин такого суспільного стану є те, що в рамках ґлобалізацій@

них трансформацій з’являються й розвиваються нові інституційні утворен@

ня та форми політичної свідомості, цінності та політичні пріоритети яких

відповідають усім сучасним вимогам та викликам. Одним з наслідків цих

змін є криза цінностей класичних ідеологій, які не відповідають інтересам

сучасного суспільства, що змушує соціал@демократів, лібералів, консерва@

торів та інших трансформувати та адаптувати свої політичні програми до

нових умов. Це положення підтверджує теза про те, що за будь@якої органі@

зації громадського життя, за будь@яких інституційних трансформацій та про@

цесуальних змін існує певна кількість ідеологій, які виникають незалежно

від формальної присутності або відсутності інших ціннісних систем, визна@

чають спосіб та стиль життя як окремих індивідів, так і всього суспільства,

культивуючи певний світогляд за допомоги пропаґанди базових цінностей,

ідеалів, норм поводження. З цієї причини ґлобалізацію та інші світові полі@

тичні процеси, пов’язані з нею, неможливо уявити поза контекстом ідеоло@

гічних чинників, які справляють на них істотний вплив. 

Системна криза сучасного суспільства актуалізує проблематику ідеоло@

гічної ситуації, інституційних функцій ідеології. Ідеологічна трансформа@

ція, проведена за умов відсутності політичної та ідеологічної консолідації,

інтенсивної та стійкої взаємодії всередині еліти, між її соціально гетероген@

ними угрупованнями та переважною масою населення, відсутність єдиної

системи цінностей, прийнятої елітою та більшістю населення, породжує

ситуацію ідеологічної дезінтеґрації суспільства, конкуренцію ідеологій.

Ідеологічний плюралізм, за якого політичний клас може звертатися до кож@

ного з ідеологічних конструктів, інтерпретують як відсутність реальних

передумов створення інтеґральної ідеології. При цьому ставлять під сумнів

доцільність створення інтеґративної національної ідеології, оскільки це

становить загрозу демократичним формам трансформації та функціювання

політичного процесу. Альтернативою інтеґральній ідеології мають бути за@

гальнонаціональна ідея та суспільний ідеал, прийняті більшістю населення. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває проблема культурної іден@

тичності. Для багатьох сьогоднішніх соціальних теоретиків і культурних

критиків питання ідентичності становить центральну проблему. Ми жи@

вемо у світі, де ідентичність має значення — і як теоретичне поняття, і як

факт сучасного політичного життя. Як зауважує Кобена Мерсер, «ідентич@

ність тільки тоді стає проблемою, коли вона перебуває у кризі» [Mercer,

1990: p. 43]. У свою чергу, Ентоні Сміт зазначає, що становище найстабіль@

нішим є там, де колективна ідентичність зіперта головним чином на куль@

турних складниках — кастах, релігійних сектах, етнічних спільнотах і на@

ціях: «Оскільки інші типи колективної ідентичності, наприклад клас або
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місцевість, слугують інтересам групи, вона з легкістю розпадається після

досягнення мети. Культурні спільноти тривкіші, адже головні культурні

складники, на яких вони зіперті (пам’ять, цінності, символи, міфи та тра@

диції), тяжіють до посилення стабільності та згуртованості; вони станов@

лять кістяк колективної безперервності та відмінності. Всі ці складники

відтворено в колективній пам’яті про величні подвиги та видатних особис@

тостей, цінності шляхетності, справедливості тощо, символи святинь, їжі,

одягу та гербів, міфи про походження, визволення та обраність, традиції та

звичаї, ритуали та родоводи» [Сміт, 2004: с. 16]. 

На нашу думку, проблема дослідження ідентичності полягає у вивченні

того, як люди фактично конструюють самоідентичність у системі реальних

соціальних відносин у контексті конкуруючих сил та інтересів. 

У зазначеному ракурсі ідеологію можна розглядати як систему, як склад@

ний соціальний комплекс, усередині якого виробляють власну економіку,

стиль життя, освіту, культуру та мистецтво, особливий тип внутрішньої та

зовнішньої політики, методи пропаґанди, характерні конфіґурації свідо@

мості, специфічне світовідчування та відповідний йому характер міжсоціаль@

них відносин, які постійно відтворюють у текстах, соціальних діях, міфах,

стереотипах і предиспозиціях. 

Як домінуюча структура ідеологічної свідомості виокремлюється міфо@

логізм, характерний не тільки виключно для традиційних суспільств, а й

для сучасності, який відтворює стабільні, багатовікові стереотипи соціаль@

ності, архаїчну стилістику в правовій свідомості, природознавстві, мистец@

тві. У своїй принциповій замкнутості ідеологічний міф претендує на уні@

версальність і на право остаточної інтерпретації соціальних подій. Проте

треба пам’ятати, що наука, за своєю генезою та сутністю призначена для

подолання міфологізму, також заражена продукуванням міфів. 

Водночас, як зазначив Ентоні Сміт, звертаючись до проблеми ідентич@

ності, слід чітко відрізняти два рівні аналізу — особистий та колективний,

що їх нерідко плутають: «Попри те, що культурні об’єднання та спільноти

складені з окремих представників, ми не можемо звести їх до простої су@

купності індивідів, зі спільними характерними рисами або місцем замеш@

кання. Значно більше таких колективних ідентичностей є у спільних ціннос@

тях і правилах, пам’яті та символах. І навпаки, діяльність і вдачу окремих

представників не можна передбачити за допомоги аналізу особливостей

конкретної спільноти чи колективної ідентичності — це тільки дасть

можливість дещо дізнатися про нахили їхніх представників і те, що на них

впливає. Ось чому так важливо розрізняти ці два рівні аналізу колективної

ідентичності» [Сміт, 2004: с. 16]. 

У світ ідеології увіходить лише те, що є суспільно значущим, а ідеоло@

гічний знак визначений соціальним кругозором певної доби та певної со@
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ціальної групи. У кожному ідеологічному знаку схрещені різноспрямовані

наголоси, що створює можливість різної інтерпретації його значень з пози@

ції різних соціальних груп. М. Бахтін уводить поняття ідеологічного сере@

довища, ідеологічного кругозору, ціннісного центру доби, до якого сходять@

ся всі шляхи та устремління ідеологічної діяльності та ідеологічної творчості. 

Різні форми ідеологічної діяльності він розуміє як знакові за своєю

природою, а всі продукти ідеологічної (духовної) творчості — мистецтво,

релігію, науку — як матеріальні речі особливого роду, оскільки їм власти@

ві значення, зміст, внутрішня цінність. Аналіз кожного з цих різновидів

ідеологічної діяльності не може бути вирваний із загального соціокультур@

ного контексту. 

М. Бахтіну належить думка про створення системи наук, об’єднаних

загальним предметом — ідеологією. Серед наук про ідеології — психології,

літературознавства, мовознавства — виняткове значення належить остан@

ньому. Виокремлюючи науку про мову, М. Бахтін підкреслював, що до її

предмета ввіходить «життєва ідеологія», не охоплена іншими науками, і,

крім власної важливості, мовознавство є середовищем формування спеці@

альних ідеологій: моралі, права, мистецтва, науки. У цьому ракурсі немину@

чим уявляється перетин пізнавальних полів різних галузей гуманітарного

знання та наукових систем, що включають до себе літературу, мистецтво,

критику, тобто ті царини, які виходять за межі науки. Ідеологічний дискурс

за своєю природою є полісемічним, оскільки в ньому виражений конфлікт

з іншими цінностями, до нього включені голоси опонентів і критиків, що

вимагає пильної уваги до ідеології як процедури експлікації соціальних го@

лосів, занурених у шари «чужої мови», «іншості» [Бахтин, 1986]. 

Таким чином, в ідеології як цілісній системі ідей діє своя ієрархія

цінностей, ключових узагальнень, пояснити які з позицій формально@ло@

гічних не уявляється можливим. М. Бахтін вважає, що, розробляючи гер@

меневтичну методологію, її треба поширювати не тільки на архаїчні куль@

турні шари, міфи та тексти, а й на те, що є актуальним у повсякденні, у

політичному дискурсі, що відтворює соціальне в усій його повноті та куль@

турному розмаїтті. 

У свою чергу, у рамках символічного інтеракціонізму ідентичність при@

пускає «віднесення до себе дій, прав, зобов’язань, готовніть здобувати фун@

кції, відповідальність, здійснювати вибір» [Политическая антропология,

1995: с. 63]. У становленні особистості передбачене існування кількох рів@

нів, пов’язаних з процесом ідентифікації. На першому щаблі відбувається

ідентифікація «Я» з предметним середовищем. Другий щабель припускає

самовизначення «Я» за допомоги протиставлення себе та подібних до себе

інших (чужих, ворогів тощо). Третій етап припускає «вибудовування» обра@

зу світу відповідно до «персональної перспективи», до потреби «бути ре@
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презентованим» у цьому світі й затвердитися в ньому. На четвертому щаблі

людина виявляється здатною співвіднести цю «створену реальність» з осо@

бистим практичним досвідом і внести до неї (тобто до власних репрезен@

тацій) зміни. Політична ідентифікація припускає розгортання таких самих

чотирьох стадій. 

Французький психолог С. Московічі у розробленій ним теорії соціаль@

них уявлень переконливо показав, що поняття та знання, вироблені нау@

кою та ідеологією, часто@густо стають першоджерелом уявлень повсякден@

ної, «практичної» свідомості — вони реґулюють та орієнтують повсякденне

життя людей, геть зовсім не зайнятих тими «професійними» проблемами,

які стимулювали появу цих понять. 

Відповідно до його теорії, носії повсякденної свідомості не просто

засвоюють наукові та ідеологічні категорії у готовому вигляді, але транс@

формують їх відповідно до власних потреб: «соціальні уявлення — це не

механічний відбиток ідей та цінностей, що надійшли в індивідуальну

свідомість ззовні, з якихось горішніх поверхів суспільної структури, ні, це

продукти власної роботи суб’єктів пізнання» [Московичи, 1998: с. 100].

Отже, знаменною рисою соціальних уявлень є їхнє глибоке впровадження

на рівні повсякденної свідомості, вплив на повсякденне поводження, на

життєву практику. 

Класик символічного інтеракціонізму Дж. Мід стверджував, що в іден@

тичності прояснюється точка зору і позиція іншої людини стосовно нас,

оскільки ми застосовуємо чужі точки зору і позиції стосовно самих себе

(шлях «через інших» дає змогу стати для себе самого об’єктом). Ідентич@

ність та інтеракція постійно переходять одне в одне. Ідентифікація містить

у собі наслідування важливих представників суспільства (референтної

групи), за здійснення якого відбувається «привласнення» індивідом одно@

часно безлічі соціальних ролей [Мид, 1994: с. 121]. Організована спільнота,

або соціальна група, надає особистості цілісну ідентичність «узагальненого

іншого». Кінцевий щабель ідентифікації досягнутий, коли індивід може

увійти в політичне життя суспільства й не тільки рефлектувати з приводу

своєї реакції на конкретні події або політичні інституції, але й ураховувати

при цьому потреби, вимоги соціальної групи, законів, організації, держави. 

Зріла особистість містить у собі рефлективне «Я» (суспільний аспект

ідентичності) та імпульсивне «Я» (унікальне в особистості), які перебува@

ють у гармонійній рівновазі одне з одним. 

У свою чергу, Пітер Берґер і Томас Лукман у рамках теорії соціального

конструювання порушили питання про необхідність обговорення пробле@

ми ідентичності людини тільки у контексті опису конкретного суспільства

[Бергер, Лукман, 1995]. Формування ідентичності ці автори розглядають як

елемент загальної соціалізації (політичної ідентифікації) у процесі вторин@
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ної соціалізації людини, що відбувається впродовж усього її життя. Іден@

тичність неможливо підтримувати без участі інших людей. Люди інтерпре@

тують власну суб’єктивну реальність так, щоб не зруйнувати стабільність і

природність повсякденного життя. 

Ідентичність особистості в сучасному суспільстві відкрита для будь@

якого зовнішнього впливу. А тому може бути поставлене питання про стій@

кість ідентичності й навіть про можливість її виникнення взагалі. За сучас@

них умов виникає ситуація «відмови від ідентичності» для збереження

цілісності особистості. 

І. Ґофман звернув увагу дослідників на той факт, що під час набуття

ідентичності (або при «загрозі» ідентичності) люди змушені розв’язувати

складні питання про те, як можна балансувати між двома ілюзіями, тобто

між нормальністю (звичайністю) та унікальністю власної особистості. Лю@

ди прагнуть не привертати до себе надмірної уваги, але водночас бояться

загубитися серед публіки і докладають зусиль для створення дистанції, що

відокремлює їх від маси [Goffman, 1963]. 

Таким чином, люди бажають бути непомітними й водночас повністю

відрізнятися від інших. Для Ґофмана проблема ідентичності — це проблема

самобутності особистості та можливості її існування. 

Водночас, на думку представників постструктуралістського напрямку

політичної антропології, процес конструювання політичної ідентичності

нерозривно пов’язаний з процесом конструювання соціальної реальності

як такої [The Making, 1994]. У фокусі цього підходу знаходиться проблема

дискурсу. 

Визначаючи дискурс як значеннєве поле, як щось, що передбачає будь@

яку дійсну безпосередність, як царину, де виникають змісти та значення, Лак@

ло та Муф відзначають: «Той факт, що кожен об’єкт конституйований як

об’єкт дискурсу, не має нічого спільного з питанням про існування світу, зов@

нішнього стосовно думки, або з опозицією «реалізм — ідеалізм». Землетрус

або падіння цегли — це події, які реально існують, у тому розумінні, що во@

ни трапляються тут і зараз незалежно від моєї волі. Але питання, наскільки

вони одержують свою специфіку як об’єкти, певні у термінах «природного

явища» або «вираження гніву Господнього», залежить від організації дис@

курсивного поля. Що заперечують, так це не те, що об’єкти існують зовні

стосовно думки, але зовсім інше — те, що вони можуть конституювати себе

як об’єкти поза будь@якою дискурсивною умовою свого прояву» [Laclau,

Mouffe, 1985: p. 108]. 

Тут концепція дискурсу Лакло перегукується з пізньою працею Фуко

(«Археологія знання»), де дискурс зрозуміло як тонку контактуючу поверх@

ню, що зближає мову та реальність, де дискурси витлумачують вже не як

сукупності знаків (означальників, які відсилають до змісту або репрезента@
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ції), а як практику, що систематично формує об’єкти, про які вони (дис@

курси) говорять [Фуко, 1996: с. 49]. 

При цьому слід зазначити, що Фуко заперечує не існування якоїсь

реальності поза дискурсом, а можливість її сприйняття не через дискурс і

поза дискурсом, структурою: у процесі сприйняття відбуваються категори@

зація та інтерпретація досвіду та подій відповідно до структур, які перебу@

вають у нашому розпорядженні. І вийти за рамки цих структур хоча й мож@

ливо, але непросто. Водночас школа структуралістського марксизму Луї

Альтюсера запропонувала послідовну інтерпретацію соціальних практик у

суто структурних термінах. Практика припускає певні суспільні відносини,

які з’єднують у певному структурному сполученні об’єкти, людей, техніку

та інші елементи. Суб’єкт є необхідним, але далеко не визначальним еле@

ментом практики. Практики керовані безособовою структурною логікою,

специфічною для одного з «рівнів» суспільної формації. Підкреслено, що

Альтюсер «рятує» феномен, з яким співвіднесена категорія «суб’єкт», але

заперечує наявність за цим феноменом сутнісної онтологічної єдності (су@

б’єкт — це не сутність, а ефект). Альтюсер, як і раніше Антоніо Ґрамші, ви@

ходить з того, що людина, щоб узагалі діяти, повинна бачити сенс у своїх

діях, відчувати, що вона «на правильному місці», коротше кажучи, вироби@

ти або засвоїти певну концепцію особистості. 

Концепція ідеологічних державних апаратів описує «принцип артику@

ляції» ідеології як необхідної підструктури в рамках тотальності будь@якої

суспільної формації. Альтюсер запозичає у Ґрамші його розширену кон@

цепцію держави («держава є гегемонія, захищена бронею примусу»). Дер@

жава, згідно з Альтюсером, є необхідною умовою відтворення виробничих

відносин, які є в остаточному підсумку відносинами експлуатації. Крім

«репресивного державного апарату», цю функцію реалізують «ідеологічні

державні апарати» (родина, виховання, церква, засоби масової інформації,

партії, мистецтво тощо). Жоден клас, на думку Альтюсера, не зможе утри@

мати панівне становище, якщо він не здійснює гегемонію в ідеологічних

державних апаратах. Вони забезпечують повсякденне відтворення відно@

син експлуатації, наділяючи індивідів формами суб’єктивності, що відпо@

відають їхнім позиціям у системі виробничих відносин, тобто підпоряд@

ковуючи індивідів панівній ідеології. 

Таким чином, теоретична необхідність ідеології в структуралістсько@

му марксизмі зумовлена тим засновком, що індивіди повинні бути наді@

лені відповідними формами суб’єктивності для того, щоб постати як

«носії» суспільних відносин, зайняти певні структурні позиції. Звідси ви@

никає завдання для теорії ідеології: пояснення того, як через ідеологію

формуються нібито спонтанно діючі та мислячі суб’єкти соціальних

практик. 
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У свою чергу, інший представник неомарксизму Стюарт Гол відзна@

чає, що ідентичність конституюється не зовні, а всередині репрезентації.

На думку Гола, не існує ніякої споконвічно заданої «есенційної ідентич@

ності», яка пізніше проявляє себе, радше суб’єктивність та ідентичність

конституюються всередині дискурсу [Hall, 1996: p. 4]. 

Отже, соціальний конструктивізм виходить із засновку, що «Я» люди@

ни — це не ізольована, автономна сутність. Радше воно перебуває у постій@

ній динамічній взаємодії із соціальним світом. Думки, особистості та іден@

тичності формуються, обговорюються і змінюються в соціальній взаємодії.

Ідентичності розглядають як дискурси, які структурують та обмежують

спілкування в контексті взаємодії. Дискурсивний характер досліджуваної

реальності, репрезентованої в соціально@конструктивістському підході як

текстова або символічна, передбачає розробку інших дослідницьких ме@

тодологій. Прийнята соціальним конструктивізмом засада сенсотвірної

активності поведінки (у тому числі мовної) дає змогу стверджувати, що

залучення «Я» до різних лінґвістичних практик має життєво важливі нас@

лідки для позиціювання індивіда в суспільстві. З такого погляду продуку@

вання тексту розглядають як форму соціальної дії. 

Таким чином, ідеологія як інструмент інституціоналізації задає модель

ідентифікації особистості, мас, статусних та інституційних суб’єктів політич@

ного процесу. В державно організованому суспільстві інституції державної

влади втрачають ціннісно@нормативні засади свого функціювання за від@

сутності ідеологічної визначеності. Політична конкуренція за електоральні

маси будована на ідеологічних символах та змістах. Трансформація соціаль@

ного суб’єкта в політичний відбувається за допомоги ідентифікаційної мо@

делі ідеологічного дискурсу, що включає моделі соціального світу, порядку

реального та бажаного, зумовленого через уявлення, символи соціальних

інституцій; уявлення про соціальну рівність, справедливість як підставу до@

сягнення соціальної та політичної згоди; ціннісні орієнтації значущих

соціальних груп як підставу особистої ідентифікації. При цьому нестійкість

політичної та соціальної згоди між групами еліт та більшістю населення зу@

мовлена протилежністю прийнятих ними ідеологем. 

Проблема полягає в тому, що спроби моделювання ідеології в кардина@

льно трансформованому суспільстві не можуть бути замкнуті на методоло@

гічні засоби, філософські орієнтири, соціальні моделі, стереотипи старого

зразка, оскільки у цьому випадку неминуче виникає конфлікт між моделлю

та реальністю. 
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