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Світоглядні зміни, що відбуваються, посилюють значущість міждисциплінарних 

досліджень актуальних питань людського буття. На перетинанні некласичних методологій 

наукового пошуку поступово складаються фрагменти якісно нового знання, в яких людський 

фактор стає домінуючим, а отже виникає нова, некласична парадигма людської ідентичності. 

 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, з перетинанням 

культурної межі. Наслідком транскультурності є розташування в „іншому” культурному 

просторі, в умовах „іншого” культурно-соціального виміру. Транскультурність сприяє  

дифузії базових культурних ідентичностей. У той же час не слід розцінювати транскультуру 

як утворення чогось  глобального,  загального, однаково 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 множині культур [1].  

Транскультурність як вектор буття  акцентує невизначеність моментів  існування 

сучасної людини в ситуації активно-еволюційного розвитку суспільства та стрімкої 

інтеграції людського розуму з надпотужними 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  стратегій людського буття.    

   Феномен „нової ідентичності” досить цікаво відтворюється в сучасному мистецтві, 

особливо тоді, коли досвід класичного мистецтва розглядається та використовується як один 

із можливих на тлі плюральної множини мистецьких стратегій, художніх текстів різних 

часів. Тим самим фрагментарне відтворення художньої спадщини минулого  в площині 

сучасної мистецької практики не передбачає культурної ідентифікації. Використання 

„уламків”  художніх текстів, елементів творчої манери, запровадження прийомів стилізації  

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, „нова”, зокрема 

„номадна” ідентичність. 

    Сьогодні, на зміну мистецьким стратегіям класичної доби, які відтворювали певні 

аспекти „прямого зіткнення” особистісної ідентичності 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 
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замість того пропонує „нескінченний рух скрізь будь-які протистояння, зіткнення та скрізь 

будь-які загальні місця, включаючи тезу стосовно оригінальності техніки та виконання”  [2, 

с.42]. Стратегія мистецького „дотику”, посилена загальною інтертекстуальністю сучасного 

мистецтва, уникає конфлікту, тяжіє щодо старанності мистецького витвору, ментальної 

обережності та „точкового” контакту зі світом, який інтерпретується як „один з ...”.  За таких 

умов цілком зрозумілим є намагання митця щодо певного „приховування” художньої 

ідентичності  як від „свого”, так і від „чужого”. Здавалося б, така „межова” інтертекстуальна 

стратегія має спричинити „розкол” у особистісному існуванні між „своїм” та „чужим”. 

   Тим не менш, якщо врахувати ідеологію сучасного номадизму, то у  такому  розколі   

можна знайти й позитивний момент. Здатність до особистісних змін, „приховування” певних 

іпостасей особистості, навіть особистісне тимчасове „розчинення” як специфічна стратегія 

людського існування під час „зіткнення” зі світом розглядається на рівні  базового принципу 

ідентичності номада. Йдеться про вміння „справжнього” номада при необхідності змінитися 

для того щоб „злитися” з фоном і таким чином уникнути небажаного контакту. Таке вміння 

щодо „злиття” 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 уникати обтяжливих або небезпечних стосунків зі світом 

„іншого” [3]. У цьому сенсі інтертекстуальні стратегії існування в умовах транскультурності 

сприяють інтерпретації   „нової ідентичності” як складного феномену, що володіє багатьма 

модифікаціями та смисловими відтінками. 
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