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К.М. Шелупахіна 
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ  ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ» 
ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ТРАНСКУЛЬТУРИ 
            Світоглядні зміни, що відбуваються сьогодні, посилюють значення 
міждисциплінарних стратегій наукового осмислення динаміки людського 
буття в світі, що стрімко змінюється та стає все більш непередбачуваним. 
У контексті сучасних наукових досліджень поступово складаються 
фрагменти якісно нової картини світу, в якій людський фактор стає 
домінуючим, а отже виникає нова, некласична парадигма людської 
ідентичності. Активну розробку останнім часом отримує комплекс 
проблем, позначений ключовим терміном «нова ідентичність». Це 
поняття на сьогодні не має статусу строго обґрунтованого терміну. Тим 
не менш його широке застосування не є випадковим, особливо з огляду 
на наукові роботи з некласичної філософії та антропології, в яких 
проблеми самовизначення людського «Я», питання виокремлення 
новітніх контекстів ідентифікації разом із теоретичним аналізом та 
практичними пошуками феноменів «нової» ідентичності постають як 
такі, що потребують більш детального опрацювання та конкретизації у 
відповідності до нових умов людського життя [1]. Наукові дослідження з 
питань ідентичності в минулому здійснювалися переважно в межах 
соціально-психологічного підходу, в роботах Г. Блумера, Е. Еріксона,      
Ч. Кулі,  М. Куна, С. Московичі, А. Теджфела, Т. Шибутані. Методологія 



вивчення ідентичності в межах соціально-психологічного підходу  є 
традиційно „замкнутою” на соціальну групу і не вичерпує повністю 
проблеми контекстів, умов культурної ідентифікації людини сучасного 
суспільства, що вимагає звернення до культурно-філософського аспекту 
досліджень. 
            Мета нашої статті полягає в наступному: 1). – у дослідженні 
сутносі феномену «нової» ідентичності; 2). -   в аналізі інтертекстуальних 
стратегій формування «нової» ідентичності в умовах транскультури. 
            Аналіз феноменів  «нової» ідентичності є однією із актуальних 
тем наукових дискусій, що відбуваються впродовж останнього часу в 
гуманітарному дискурсі. У сучасному суспільстві, що характеризується 
мозаїчною безліччю духовних світів, найхимернішим переплетінням 
культурних відмінностей, прискоренням ритмів життя окрема людина 
відчуває власну належність до певної кількості соціальних страт, 
групових множин, які за багатьма ознаками стають для неї значимими 
одночасно. А відтак, ідентичність на особистісному та колективному 
рівнях у багатьох випадках формується  за межами традиційного 
розподілу на „своє” і „чуже”, поза усталеними, історично визначеними 
соціальними сценаріями, культурними формами, поза односпрямованими 
культурними програмами. Більш того, суспільні ідеали, культурні взірці, 
успішні біографії, життєві  настанови, принципи або вимоги, які за більш 
ранньої доби сприймалися як належні, сьогодні стають предметом 
особистісної або групової оцінки, особистісного або групового вибору.  
Англійський соціолог З. Бауман зауважує, що для сучасного суспільства 
є характерним стан  сумніву. Ситуація множини витоків знань, що також 
є характерною для сучасного суспільства, впливає на самість, посилює її 
мінливість і потребує від людини постійної рефлексії. „В умовах 
суспільства, що швидко змінюється, нестабільність соціальної та 
особистісної ідентичності стає закономірною. Характерна риса сучасної 
свідомості – прихід нової „короткотривалої” ментальності на зміну 
„довготривалій”, - зауважує З. Бауман [2].  Набуті на 
індивідуальному/колективному рівнях елементи «нової» ідентичності у 
сучасну добу вже не сприймаються беззаперечно, а потребують 
психологічної підтримки, додаткового оцінювання, публічного визнання 
з боку значущих «інших».  
            Науковий аналіз феноменів «нової» ідентичності ускладнюється 
також за рахунок наступного. Новітні фундаментальні теорії, зокрема ті, 
що існують під загальною назвою «теорії багатьох всесвітів», аналізуючи 
сучасність,  відштовхуються від ідеї множини світів як умови 
формування адекватного судження стосовно нашого світу як «одного з 
...» [3]. У контексті зазначених теорій склалася концепція 
«мультиверсуму», яка дозволяє науковцям пояснювати динамічне  
співіснування численних світів (у тому числі й можливих), відмічених 
різними фізичними законами та різною кількістю вимірів. Використання 
поняття мультиверсуму у новітніх дослідженнях будови всесвіту сприяє 



концептуалізації нашого світу як такого, що існує в сукупності з 
нескінченною множиною інших світів, а відтак підпорядковується, з 
одного боку, власним ритмам, а з іншого -  певним ритмам співіснування 
з іншими станами, реальними або можливими. У ході розробки концепції 
мультиверсуму виникло цікаве припущення, що індивідуальне людське 
тіло, яке об’єктивно існує лише в одному фізичному вимірі, тим не менш 
підпорядковується космічним ритмам „можливого”. Тому сьогодні вже 
не викликають сумнівів намагання науковців щодо переосмислення 
місця людини у Всесвіті, звернення до подальшого опрацювання на 
основі сучасних даних давніх „антропних” принципів залежності людини 
від Всесвіту, а Всесвіту – від людини  [4, с. 36-80]. Зокрема, 
висловлюється думка, що коливання з боку „інших” або „можливих” 
космічних світів наповнюють свідомість та волю індивіда. Тому у кожну 
мить людське „Я” стає трохи іншим, оскільки  постійно коливається й 
відтворює потенційну множину „розширеної” особистості, яка має поки 
що гіпотетичну назву „мультивідууму”, мешканця „мультиверсуму”. 
            Існування  „розширеного” типу особистості, що поєднує в собі 
риси кількох індивідів, було відмічено психологами та психоаналітиками 
минулого століття. Але, на відміну від патологічно «розколотої» 
особистості шизофренічного типу, тип «розширеної особистості» 
відмічений, з одного боку, гармонією сутнісних сил, а з іншого – 
потенційною здатністю щодо виконання множини рольових функцій. Ця 
базова особистісна гармонія у поєднанні з потенційною здатністю щодо 
перетворень найбільш яскраво актуалізувалася в мистецтві, зокрема в 
ідентичності митця. Спостереження за творчою лабораторією митця, з 
одного боку, та аналіз творів мистецтва, з іншого, переконливо довели,  
що іпостасі творчої особистості, будучи  втіленими контекстуально, 
отримують  різноманітні, підчас досить несподівані «мовно-тілесні» або 
«зображувальні» конфігурації «іншого Я».  
            На думку Михайла Епштейна сучасний розвиток інформаційно-
комп’ютерної цивілізації в напрямку від універсуму до мультиверсуму 
зумовлює, навіть провокує примноження альтернативних засобів 
існування кожної людини. Індивід, котрий спромігся набути 
характеристик людини – «мультивідууму», вважає дослідник, в 
майбутньому буде обирати для себе особистісні засоби втілення. Подібно 
до того, як та ж сама інформація сьогодні передається усно, письмово, в 
аналоговому або цифровому форматі, так і кожна людина майбутнього 
буде мати змогу перетворюватися, вибудовувати множинні «варіанти 
себе». Свідченням наближення до такого стану людської ідентичності є 
те, що сьогодні різні форми існування стають більш пластичними, у тому 
числі й форми людської тілесності [5]. У зв’язку із цим постає як 
актуальне питання щодо морального виміру ідентичності людини 
майбутнього. «Мультивідуум має змогу виступати в різних матеріальних 
обличчях та різних соціальних ролях, - вказує Михайло Епштейн, - і 
одночасно усвідомлювати єдність власної долі та моральної 



відповідальності, всі його втілення мають об’єднатися в особистісному 
спів-бутті совісті.  Творча особистість здатна заповнювати світи 
власними множинними «Я». У такому випадку все мистецтво минулого й 
сучасного етапів буде осмислюватися як умовно-знакове очікування 
багатовимірного буття мультивідуума» [6, c.135-136].  
            Контекст гуманітарних досліджень та науково-публіцистичні 
видання затвердили досить популярне позначення сучасної культурної 
ситуації –  транскультурність. Транскультурність у найбільш загальному 
розумінні цього поняття пов’язується з рухом людства або окремої 
людської спільноти „скрізь” культурний простір, перетинання культурної 
межі, а отже, врешті-решт з розташуванням в „іншому” культурному 
просторі, в умовах „іншого” культурно-соціального виміру. За умов 
транскультурності відбувається дифузія базових культурних 
ідентичностей. У той же час не слід розцінювати транскультуру як 
утворення чогось загально-ідентичного, притаманного всім культурам. 
Транскультура скоріше вказує на формування суперечливої єдності 
культурного розмаїття та універсальності як надбання окремої 
особистості. Отже, транскультура – це „віртуальна” належність одної 
людини до множині культур [7]. 
    Транскультурність як вектор сучасного буття  акцентує невизначеність 
моментів  існування сучасної людини в ситуації активно-еволюційного 
розвитку суспільства та стрімкої інтеграції людського розуму з 
технічними винаходами сучасності. Транскультурність також вказує на 
можливість непередбачуваної конфігурації фрагментів інноваційного 
антропологічного досвіду в контексті руйнації досвіду минулого. Отже, 
логічно було б припустити також, що людська ідентичність в умовах 
транскультурності є відкритою та „трансфігуративною”, здатною  до 
перетворень на основі запровадження якісно нових  „межових” стратегій 
людського буття.    
            Феномен „нової ідентичності” відтворюється в інтертекстуальних  
стратегіях сучасного мистецтва, за тих умов, коли досвід класичного 
мистецтва розглядається та використовується як один із можливих на тлі 
плюральної множини творів світового мистецтва, художніх текстів 
різних часів. Тим самим фрагментарне відтворення художньої спадщини 
минулого  в площині сучасного художнього твору не передбачає 
культурної ідентифікації. Використання „уламків”  художнього твору  
вказує на здатність автора до часткового цитування або запозичення. У 
той же час цитування відбувається на тлі чіткого усвідомлення, що в 
умовах транскультурного розвитку, кінцевий стан котрого з’ясувати поки 
що неможливо, можлива, тим не менш, „відкрита”, або „номадна” 
ідентичність мистецького „Я”. А. Секацький, автор „Книги номада”, 
вдається до аналізу феноменологічного досвіду номадизму й намагається 
з’ясувати феномен „номада” (сучасної „кочової” людини) як феномен 
«нової» ідентичності. З цією метою письменник аналізує екзистенційні 
характеристики подорожі як специфічного людського стану, в основі 



якого -  перехід у вимір „іншого”, набуття нових вимірів ідентичності 
стосовно «звичайних». Під час подорожей, вважає А. Секацький, з 
людиною відбуваються важливі трансформації. По-перше, «моя» 
тілесність та мій образ «Я-для-інших», які не отримують звичного 
визнання з боку «інших» (моїх близьких та знайомих, що залишилися за 
межами моєї подорожі), потребують змін. «Відсутність візуального 
підкріплення звичної тілесності та підтримки усталеного рольового 
репертуару є прикметами трансцендування, що відбувається», - зауважує 
А. Секацький [8]. Звідси слід зробити висновок, що позитивне 
самовідчуття стосовно власної тілесності забезпечується не тільки 
тонусом м’язів, але й «санкцією» зовнішнього світу. Тривале, розтягнуте 
у часі перебування серед «інших» потребує трансфігурації 
самоідентичності. Виявляється, що для позитивного самовідчуття людині 
недостатньо власного образу «буття-в-цьому-тілі». Позитивна санкція з 
боку «інших» є настільки вагомою, що виконує функції додаткового 
земного тяжіння, тільки на більш високому рівні. Під час перебування «в 
дорозі», зауважує А. Секацький, моя «розпорошена» ідентичність 
«стикається» з такими ж «розпорошеними», тимчасовими «іншими»: 
постійно змінюється оточення, оскільки я змінюю напрямок або засіб 
пересування, я тимчасово зупиняю свій шлях, продовжую подорож тощо. 
Отже, підкреслює автор, «я назвав би тіло номада-мандрівника 
астральним тілом – воно весь час зберігає «випробувальний» характер, 
підтримує тільки ті елементи, котрі притягуються кочовим центром 
особистості» [8]. Це «легке тіло» разом із «легким» ставленням  людини 
щодо подорожей є найважливішими стосовно позитивної ідентичності 
номада. «Справжній» номад розцінює як позитивне, коли «в умовах 
постійного пересування відсутні фіксовані погляди «інших» разом із 
фіксованою системою координат, які змушують людину перебувати у 
важкому панцирі «буття-у-визнанні» [8].  
            Сьогодні на зміну класичним мистецьким стратегіям, які 
відтворювали певні аспекти „прямого зіткнення” особистісної 
ідентичності західного типу зі світом, що потребував удосконалення на 
тлі існуючих принципів належного, прийшла інтертекстуальна стратегія 
«опосередкованого дотику». Вказана стратегія зумовлює «розсіяну», 
поліцентричну увагу художньої ідентичності; розсіяна увага обминає 
можливі суперечності  світу як несуттєві, а замість того пропонує 
«нескінченний рух скрізь будь-які протистояння, зіткнення та скрізь 
будь-які загальні місця, включаючи тезу стосовно оригінальності техніки 
та виконання»  [9, с.42]. Мистецтво трансавангарду, наголошує Акілле 
Боніто Оліва, виходить за усталені межі, котрі були встановлені досвідом 
минулого. Митці трансавангарду тяжіють щодо настанов „номадної 
свідомості”. Зокрема, мистецтво трансавангарду припускає можливість 
розглядати „шлях” лінійного розвитоку мистецтва минулого як одну із 
можливих художніх стратегій сучасної мистецької практики. У той же 
час фрагментарне відтворення здобутків  минулого мистецтва в контексті 



сучасного художнього твору не передбачає культурної ідентифікації. За 
таких умов цілком зрозумілим є намагання митця щодо певного 
«приховування» художньої ідентичності  як від «свого», так і від 
«чужого». Здавалося б, така «межова» стратегія має спричинити 
«розкол» у особистісному існуванні між «своїм» та «чужим». Утім,             
якщо врахувати ідеологію сучасного номадизму, то у  такому  розколі   
можна знайти й позитивний момент. Здатність до особистісних змін, 
«приховування» певних іпостасей особистості, навіть до особистісного 
тимчасового «розчинення» як запобіжного засобу під час «зіткнення» зі 
світом розглядається на рівні  базового принципу ідентичності номада. 
Йдеться про вміння «справжнього» номада при необхідності змінитися 
для того, щоб повністю «злитися» з фоном і таким чином уникнути 
небажаного контакту. Таке вміння «злитися» з фоном набуває статусу 
взірця поведінки, оскільки воно доступно справжньому наслідувачу 
східного принципу «дао» (принципу «справжнього шляху» до морально 
досконалого). Звідси ідентичність номада виглядає як така, що, з одного 
боку, також уникає зіткнення, а з іншого, «розгортається» в 
нескінченність, намагається подолати великі відстані і при цьому уникає 
обтяжливих або небезпечних стосунків із «занадто людським» [8]. У 
цьому сенсі інтертекстуальні стратегії формування «нової ідентичності» 
в умовах транскультурності набувають позитивного значення. 
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K. Shelupakhina. 
In the article it is showed that modern art practices are innovation 
anthropology strategies of being. 
«Nomad» identity is analyzed as the type of «new» identity in the context of 
human’s culture travelling and absence of «other’s» fixed opinion. The 
phenomenon of the «nomad consciousness» in modern art strategies is 
analyzed. 
Key words: artistic practice, «new» identity. 
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