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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Курс "Теорія культури" вивчається студентами спеціальності "Культурологія" 
безпосередньо перед бакалаврським іспитом з теорії культури. Головною метою курсу 
є системне ознайомлення з основними течіями і напрямками теоретичного осмислення 
культури, її сутності, будови та історичного розвитку впродовж дев‘ятнадцятого та 
двадцятого століть. Випускник-культуролог, на відміну від випускників інших 
спеціальностей, що вивчають загальнообов‘язковий предмет "Культурологія", мусить 
володіти не просто базовими теоретичними уявленнями про те, що таке культура, але 
широким набором підходів та аналітичних інструментів вивчення культури, які не 
завжди узгоджуються між собою, але у своїй сукупності представляють реальне 
розмаїття теоретичної рефлексії з приводу культури. 

Відповідно до сказаного, курс "Теорія культури" побудовано і викладено у 
даному посібнику як метатеоретичний – себто, як такий, що подає студентам не 
теоретичну рефлексію автора курсу щодо культури, але теоретичну рефлексію з 
приводу теоретичної рефлексії щодо культури, як вона формувалася й розвивалася в 
філософії, соціології, історії, антропології та інших галузях гуманітаристики двох 
останніх століть. 

Наукова новизна даного посібника полягає в тому, що він (1) розглядає теорію 
культури в її історичному розвитку, (2) засновує цей розгляд на низці конкретних 
текстів, що репрезентують теоретичну рефлексію щодо культури в різних аспектах її 
існування; (3) супроводжується електронною хрестоматією цих текстів, що надається 
студентам на компакт-диску і використовується на всіх заняттях з даного курсу. 

Рішення побудувати курс "Теорія культури" як метатеоретичний зумовлене 
оцінкою реального стану справ у цій науковій царині на даному етапі її історичного 
розвитку. На даний час теорія культури, в усій сукупності її проявів та форм реалізації, 
не є окремою науковою дисципліною, яка має не лише свій специфічний предмет, але й 
специфічні, притаманні лише даній науці, способи його вивчення. Натомість культура 
активно піддається теоретичній рефлексії різними способами, притаманними філософії, 
(культурній) антропології, історії, соціології, психоаналізу та аналітичній психології, 
структуралізму та семіотиці, герменевтиці тощо. Звести всі ці напрямки рефлексії в 
одне системне наукове ціле, принаймні на даній історичній стадії, неможливо, а спроби 
такого характеру на практиці збіднювали б теоретичний арсенал студентів-культуро-
логів, підмінюючи справжнє розмаїття лише тими теоретичними настановами, які є 
суб‘єктивно близькими автору тієї чи іншої версії даного навчального курсу. 

Водночас, обговорення теорії культури на метатеоретичному рівні породжує 
певні методологічні складнощі, оскільки перед студентами, як і перед викладачем, 
постає питання, як систематизувати матеріали курсу у власному розумінні, якщо навіть 
погодитися, що теорія культури, на даному етапі її історичного розвитку, не є 
систематизованою як така. Ці методологічні складнощі можна подолати за допомогою 
поєднання принципів історизму та прагматизму.  

Принцип історизму передбачає вивчення теорії культури саме в історичній 
послідовності її формування та розвитку, так що певні зв‘язки і лінії наступності 
проявляються в курсі природним чином (наприклад, зв‘язок між аксіологічним 
ставленням до культури в філософії Г.Ріккерта і принципом "віднесення до цінності" в 
соціології М.Вебера, або між тією-таки соціологією М.Вебера, і водночас аналітичною 
психологією К.-Г.Юнга, та засадовими принципами вивчення ментальності як 
"колективного неусвідомленого" у істориків "Школи Анналів"). 
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Автор курсу виходить з того, що системна теоретична рефлексія щодо культури 
формується на межі вісімнадцятого-дев‘ятнадцятого століть, головним чином в 
німецькій класичний та посткласичній філософії. Загалом можна стверджувати, що 
упродовж майже усього дев‘ятнадцятого століття теорія культури розвивається як 
філософія культури. На межі дев‘ятнадцятого-двадцятого століть теорія культури 
збагачується психоаналізом культури З.Фрейда та культурологічною соціологією 
М.Вебера; одночасно формуються засади "культурно-історичного" розуміння історії 
людства, альтернативне до інтегральної філософії історії Гегеля (Н.Данілевський, 
О.Шпенглер); паралельно з цим формується власне бачення культури в колах 
антропологів (Ч.Тайлор, Ф.Боас, Б.Маліновський) яке отримає оригінальне продов-
ження в "структурній антропології" К.Леві-Стросса. З цього часу й упродовж усього 
двадцятого століття напрямків теоретичного осмислення культури ставатиме дедалі 
більше, а їхні стосунки дедалі складнішими. 

У певному сенсі, подібне бачення курсу теорії культури можна охарактеризувати 
як постмодерне – себто, таке, що не претендує подавати студентам єдиний теоретичний 
метанаратив, а натомість прагне подати критичний аналіз провідних теоретичних 
метанаративів, залишаючи відкритим питання про їхню пріоритетність і навіть не 
претендуючи подати їхню сукупність як єдине несуперечливе ціле (іншими словами, 
йдеться про теорію культури як "мультиверсум", а не як "універсум"). Але водночас 
таке бачення курсу теорії культури може бути окреслене і як емпіричне – з орієнтацією 
насамперед на фактичний стан справ, а не на апріорно визначену теоретичну модель, 
якій цей стан справ, в його відомих і невідомих проявах, так чи інакше мусить 
відповідати. 

Можна визнати, що тим самим навчальна дисципліна "Теорія культури" фактично 
тлумачиться автором курсу як історія культурологічних вчень. Але така настанова є 
свідомою і, на думку автора, найбільш придатною для повноцінної підготовки, у цьому 
важливому аспекті, майбутніх фахівців-культурологів (незалежно від того, чи стануть 
вони теоретиками, викладачами культурології, а чи практиками, організаторами 
культурно-дозвіллєвої діяльності на внутрішньому чи зовнішньому ринку дозвіллєвих 
послуг). 

Саме з огляду на свідомий для автора курсу емпіризм, студентам і рекоменду-
ється, на додачу до принципу історизму, керуватися у сприйнятті курсу насамперед 
прагматичними міркуваннями. Ідеальних та універсальних теоретичних моделей 
культури не існує (втім, чи існують такі моделі будь-чого взагалі є окремим і складним 
філософським питанням); а отже, кожну теоретичну модель, яка вивчається в курсі 
"Теорія культури", студентам варто оцінювати насамперед як можливий аналітичний 
інструмент, який одним і за одних обставин допомагає зрозуміти щось в конкретних 
явищах культури, що ними вивчаються, а іншим і за інших обставин не допомагають 
зовсім, так що їм краще пошукати інший і більш придатний для них інструмент аналізу 
культурних явищ. Наприклад, хоча психоаналіз культури в дусі З.Фрейда навряд чи 
добре суміщається з марксистським аналізом культури, як його практикують такі 
автори як Е.Ільєнков або Г.Батищев, жоден з цих теоретичних підходів до культури в 
принципі не є ані кращим, ані гіршим, ані більш, ані менш перспективним за інший (як 
і, власне, за будь-який інший); все залежить від того, що ви конкретно хочете зрозуміти 
в обраному вами культурному явищі, і з якою теоретичною стратегією аналізу цей 
об‘єкт дослідження узгоджується найбільш продуктивно. 

Відповідно до окресленого вище бачення загальної логіки формування та 
розвитку теорії культури, матеріал курсу розділено на чотири модулі, кожен з яких 
складається з декількох смислових блоків: (1 філософія культури дев‘ятнадцятого 
століття; історична соціологія культури; (2) циклічні та циклічно-лінійні концепції 
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історії культури; (3) психоаналітичні та структуралістсько-семіотичні концепції 
культури; історична культурологія "Школи Анналів"; (4) концепції культури в 
філософії двадцятого століття; теорії соціальної стратифікації культури; 
неотрадиціоналістська, ігрова та постмодерна концепції культури. 

Курс розраховано на 32 години, з яких 24 – лекції, 8 – семінари; кожен з семінарів 
завершує собою вивчення відповідного модулю. 

Розподіл на лекції та семінари в даному курсі є значною мірою умовним, оскільки 
на всіх заняттях, незалежно від їхнього формального жанрового визначення, від 
студентів вимагається знання текстів відповідних авторів, які репрезентують в 
електронній хрестоматії з курсу той чи інший напрямок теоретичної рефлексії щодо 
культури, а також активна участь в обговоренні цих текстів під керівництвом 
викладача. Таким чином, в курсі послідовно реалізовано настанову на активне, 
критичне, самостійне та творче вивчення студентами поглядів провідних теоретиків 
культури дев‘ятнадцятого та двадцятого століття. 

Відповідно цієї настанови, подані нижче тезові описи кожного модулю і кожної 
теми курсу мусять сприйматися студентами насамперед як методичні вказівки та 
поради щодо вивчення ними сукупності текстів, включених до електронної хрестоматії 
з курсу. Без самостійної роботи з першоджерелами, спираючись лише на подані у 
цьому посібнику тезові виклади ідей відповідних авторів, студенти не можуть 
розраховувати на позитивну оцінку їхньої успішності з даного курсу. 

Цю ж мету, стимулювати самостійну роботу студентів з текстами електронної 
хрестоматії, переслідують і питання для самостійної роботи, які в більш розгорнутому, 
аналітичному вигляді повторюють також наведені у посібнику питання до державного 
іспиту з теорії культури. 

Знайомство студентів з рекомендованими вторинними джерелами (підручники, 
інші навчальні посібники, енциклопедії, словники тощо) є бажаним, але воно також 
жодним чином не може замінити докладного самостійного аналізу включених до 
електронної хрестоматії первинних текстів, а може лише полегшити їхнє розуміння, 
особливо якщо студент відчуває складності під час безпосереднього знайомства з цими 
текстами. Лише знання первинних текстів є необхідним, а за умови їхнього якісного 
засвоєння – і достатнім для отримання будь-якої позитивної оцінки з даного курсу. 
Адже лише шляхом вивчення первинних текстів, а також обговорення цих текстів на 
заняттях з викладачем і між собою, студенти зможуть оволодіти належною культурою 
культурологічного мислення – що насправді є головним результатом, на який 
спрямовано весь курс у поданому в цьому посібнику вигляді. 

Автор посібника висловлює глибоку вдячність О.І.Кобзарю, який був першим 
викладачем курсу "Теорія культури" в Гуманітарному інституті ДонНУ і розпочав, за 
технічної допомоги І.В.Копилової, формування електронної хрестоматії текстів з теорії 
культури, яка нині пропонується студентам як невід‘ємна складова даного курсу. 
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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ" 
 

Предметом курсу є теоретична рефлексія щодо культури, як вона склалася в 
різних царинах сучасних гуманітарних досліджень. 

 
Мета курсу – ознайомити студентів з історичним розвитком і основними 

напрямками теорії культури, представленими чільними мислителями дев‘ятнадцятого 
та двадцятого століть у різних галузях гуманітаристики (філософія, соціологія, 
психологія, історія, етнологія тощо). 

 
Головні завдання курсу: 
- показати складність та неоднозначність тлумачення культурології як єдиної 

науки; 
- розкрити стосунки різних поширених визначень культури, застерегти щодо 

небезпеки їхнього некритичного поєднання між собою; 
- надати уявлення про закономірності розвитку теорії культури упродовж 

дев‘ятнадцятого та двадцятого століть, її основні течії та чільних представників; 
-  проаналізувати найбільш показові тексти (або фрагменти текстів), які 

представляють різні способи та прийоми теоретичного осмислення культури; 
- сформувати у студентів професійну культуру культурологічного мислення, в 

аспекті здатності піддавати культуру теоретичній рефлексії й застосовувати 
теоретичний інструментарій для аналізу конкретних явищ культури. 
 
 

Зміст курсу розкривається в таких темах: 
 
МОДУЛЬ I. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ДЕВ‘ЯТНАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ. 

ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ М.ВЕБЕРА. 
 
1. Загальні принципи теоретичного осмислення культури. Небезпека еклектики в 

теоретичному осмисленні культури. 
2. Теоретичне осмислення культури в філософії Канта. 
3. Теоретичне осмислення культури в філософії Гегеля. 
4. Теоретичне осмислення культури в філософії Маркса і радянського марксизму. 
5. Теоретичне осмислення культури в філософії позитивізму (І.Тен). 
6. Теоретичне осмислення культури в філософії неокантіанства (Г.Ріккерт). 
7. Історична соціологія культури М.Вебера. 
 

МОДУЛЬ 2. ЦИКЛІЧНІ ТА ЦИКЛІЧНО-ЛІНІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ  
ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ 

 
1. Перші циклічні концепції історії культури (Н.Данілевський, О.Шпенглер). 
2. Теорія культурних циклів в історичній соціології П.Сорокіна. 
3. Циклічна концепція історії культури в історичній етнології Л.Гумільова. 
4. Синтез циклічних та лінійних моделей розвитку культури в історіософії А.Тойнбі. 
5. Політологічна трансформація історіософії А.Тойнбі в концепції "зіткнення 

цивілізацій" С.Гантінгтона. 
6. Реставрація лінійного бачення історії культури в концепції "осьового часу" 

К.Ясперса. 
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МОДУЛЬ 3. ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ТА СТРУКТУРАЛІСТСЬКО-СЕМІОТИЧНІ 
КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ. ІСТОРИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ "ШКОЛИ 

АННАЛІВ" 
 
1. Психоаналіз культури в роботах З.Фрейда. Культуротворча функція індивідуального 

позасвідомого. 
2. Аналітична психологія культури в роботах К.-Г.Юнга. Культуротворча роль 

архетипів колективного позасвідомого. 
3. Історична культурологія "Школи Анналів" та її послідовників (Л.Февр, М.Блок, 

Ж.Ле Гофф, А.Гуревич). 
4. Формування структуралістської концепції культури в структурній антропології 

К.Леві-Стросса. 
5. Семіотика культури в роботах Р.Барта. 
6. Структурно-семіотичний аналіз культури в роботах московсько-тартуської 

семіотичної школи (Ю.Лотман, Б.Успенський). 
 

МОДУЛЬ 4. КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ В ФІЛОСОФІЇ ДВАДЦЯТОГО 
СТОЛІТТЯ (ЕКЗІСТЕНЦІАЛІЗМ, ГЕРМЕНЕВТИКА, ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ). 

ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРИ. 
НЕОТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКА, ІГРОВА ТА ПОСТМОДЕРНА КОНЦЕПЦІЇ 

КУЛЬТУРИ 
 
1. Теоретичне осмислення культури в філософії екзистенціалізму (К.Ясперс, Ж-

П.Сартр). 
2. Теоретичне осмислення культури в філософській герменевтиці (Г.-Г.Гадамер, 

П.Рікер). 
3. Теоретичне осмислення культури в філософії діалогу (М.Бубер, М.Бахтін, В.Біблер). 
4. Неотрадиціоналістська концепція культури (Ю.Евола, М.Еліаде). 
5. Формування теорії соціальної стратифікації культури. Протиставлення масової та 

елітарної культури в роботах Х.Ортега-і-Гассета. 
6. Ігрова концепція культури Й.Гейзінги. 
7. Розвиток теорій соціальної стратифікації культури упродовж двадцятого століття. 

Поняття субкультури та контркультури. 
8. Постмодерна концепція культури (Ж.Ліотар, У.Еко). 
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ВНАСЛІДОК ОВОЛОДІННЯ МАТЕРІАЛОМ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
СТУДЕНТИ ПОВИННІ 

 
знати: 

− загальний стан теорії культури на сучасному етапі її розвитку 
− основні течії та напрями в теоретичному осмисленні культури. 
 

розуміти: 
− логіку осмислення культури кожним з мислителів, що вивчаються; 
− взаємозв‘язок теоретичної рефлексії щодо культури у кожного з мислителів, що 

вивчаються, зі щоразу специфічним історичним та теоретичним контекстом цієї 
рефлексії 

 
уміти: 

− відтворювати логіку теоретичного осмислення культури мислителями, що 
вивчаються; 

− порівнювати і оцінювати евристичний потенціал різних шляхів та способів 
теоретичного осмислення культури; 

− застосовувати теоретичні здобутки в осмисленні культури до аналізу конкретних, 
обраних студентами, культурних явищ. 

 
 

МІСЦЕ КУРСУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ. 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ. 

 
Курс "Теорія культури" органічно входить до загальної системи підготовки 

культурологів в Гуманітарному інституті Донецького національного університету. Він 
органічно пов'язаний з іншими предметами теоретичного циклу підготовки, насамперед 
"Вступ до теорії культури", "Методологія та технологія культурологічних досліджень", 
"Філософія та історія філософії". Вивчення даного курсу є завершальним і ключовим 
етапом теоретичної підготовки фахівців-культурологів. 

Водночас, курс "Теорія культури" побудовано й викладається з урахуванням 
вивчення студентами низки взаємопов‘язаних курсів історико-культурного циклу 
("Історія України", "Історія західноєвропейської культури", "Історія східнослов‘янської 
культури", "Історія культур Сходу", "Історія літератури", "Історія музики". "Історія 
образотворчого мистецтва", "Історія театру та кіно" тощо).  

Для повноцінного засвоєння курсу "Теорія культури" студенти повинні вже мати, 
з одного боку, достатній рівень попередньої теоретичної підготовки щодо розуміння 
культури, а з іншого боку, мати сформоване уявлення про розвиток культури загалом, і 
філософії зокрема, принаймні до першої половини дев‘ятнадцятого століття включно. 
Якщо ця остання вимога не буде витримана, студенти, по-перше, не зрозуміють, чим 
було історично зумовлене виникнення теорії культури та її подальше концептуальне 
спрямування, а по-друге, не зможуть ефективно застосувати вивчені ними теоретичні 
здобутки до аналізу конкретного історичного матеріалу. Саме цим зумовлене місце 
курсу в навчальному плані спеціальності (восьмий семестр – завершальний семестр 
підготовки бакалаврів культурології).  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ" 
 

Кількість годин 
Денне відділення 

ТЕМА 

Лекції Семінари СРС 

Модуль 1. Філософія культури дев‘ятнадцятого століття. Історична 
соціологія культури М.Вебера. 

1. Загальні принципи теоретичного осмислення 
культури. Небезпека еклектики в теоретичному 
осмисленні культури. 

0,5 - 2 

2. Теоретичне осмислення культури в філософії Канта. 1 2 
3. Теоретичне осмислення культури в філософії Гегеля. 1 2 
4. Теоретичне осмислення культури в філософії Маркса 

і радянського марксизму. 
1 2 

5. Теоретичне осмислення культури в філософії 
позитивізму (І.Тен). 

0,5 2 

6. Теоретичне осмислення культури в філософії 
неокантіанства (Г.Ріккерт). 

1 2 

7. Історична соціологія культури М.Вебера. 1 

1 

2 
8. Модульний контроль - 1 - 
Загалом за модуль 6 2 14 

Модуль 2. Циклічні та циклічно-лінійні концепції історії культури. 
9. Перші циклічні концепції історії культури 

(Н.Данілевський, О.Шпенглер). 
1 2 

10. Теорія культурних циклів в історичній соціології 
П.Сорокіна. 

1 2 

11. Циклічна концепція історії культури в історичній 
етнології Л.Гумільова. 

1 2 

12. Синтез циклічних та лінійних моделей розвитку 
культури в історіософії А.Тойнбі. 

1 2 

13. Політологічна трансформація історіософії А.Тойнбі в 
концепції "зіткнення цивілізацій" С.Гантінгтона. 

1 2 

14. Реставрація лінійного бачення історії культури в 
концепції "осьового часу" К.Ясперса. 

1 

1 

2 

15. Модульний контроль - 1 - 
Загалом за модуль 6 2 12 

Модуль 3. Психоаналітичні та структуралістсько-семіотичні концепції 
культури. Історична культурологія "Школи Анналів". 

16. Психоаналіз культури в роботах З.Фрейда. 
Культуротворча функція індивідуального 

1 1 2 
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позасвідомого. 
17. Аналітична психологія культури в роботах К.-

Г.Юнга. Культуротворча роль архетипів 
колективного позасвідомого. 

1 2 

18. Історична культурологія "Школи Анналів" та її 
послідовників (Л.Февр, М.Блок, Ж.Ле Гофф, А.Гуревич). 

1 2 

19. Формування структуралістської концепції культури в 
структурній антропології К.Леві-Стросса. 

1 2 

20. Семіотика культури в роботах Р.Барта. 1 2 
21. Структурно-семіотичний аналіз культури в роботах 

московсько-тартуської семіотичної школи 
(Ю.Лотман, Б.Успенський). 

1 2 

22. Модульний контроль - 1 - 
Загалом за модуль 6 2 12 

Модуль 4. Концепції культури в філософії двадцятого століття 
(екзістенціалізм, герменевтика, філософія діалогу). Теорії соціальної 

стратифікації культури. Неотрадиціоналістська, ігрова та постмодерна 
концепції культури. 

23. Теоретичне осмислення культури в філософії 
екзистенціалізму (К.Ясперс, Ж-П.Сартр). 

1 2 

24. Теоретичне осмислення культури в філософській 
герменевтиці (Г.-Г.Гадамер, П.Рікер). 

1 2 

25. Теоретичне осмислення культури в філософії діалогу 
(М.Бубер, М.Бахтін, В.Біблер). 

1 2 

26. Неотрадиціоналістська концепція культури 
(Ю.Евола, М.Еліаде). 

0,5 1 

27. Формування теорії соціальної стратифікації 
культури. Протиставлення масової та елітарної 
культури в роботах Х.Ортега-і-Гассета. 

0,5 1 

28. Ігрова концепція культури Й.Гейзінги. 0,5 1 
29. Розвиток теорій соціальної стратифікації культури 

упродовж двадцятого століття. Поняття субкультури 
та контркультури. 

0,5 1 

30. Постмодерна концепція культури (Ж.Ліотар, У.Еко). 1 

1 

2 
31. Модульний контроль - 1 - 
Загалом за модуль 6 2 12 
Загалом за навчальний курс 24 8 50 
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МОДУЛЬ 1. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ  
ДЕВ‘ЯТНАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ; ІСТОРИЧНА 

СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ 
 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТЕОРЕТИЧНОГО  
ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ. НЕБЕЗПЕКА ЕКЛЕКТИКИ В  

ТЕОРЕТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ КУЛЬТУРИ 
 

Теорія культури історично склалася не як окрема наукова дисципліна, а як 
сукупність теоретичної рефлексії щодо культури в різних галузях гуманітаристики, 
таких як філософія, соціологія, антропологія, історія, психологія, семіотика тощо. Цією 
обставиною зумовлена надзвичайна кількість визначень культури (як вважається, на 
сьогодні вже більше тисячі), якою автори підручників з культурології зазвичай 
полюбляють шокувати студентів. Втім, аналіз цих визначень з метою їхнього 
поєднання в одну несуперечливу систему є марною справою, оскільки заснований на 
хибному методологічному засновку: начебто, є окремий і самототожний об‘єкт 
вивчення, що об‘єктивно, з усіх точок зору, іменується "культурою", і потребує лише 
найбільш точного визначення як такий. Насправді ж "культура" – це не об‘єкт, а один з 
багатьох предметів вивчення, що виокремлюються в межах розгляду такого об‘єкту як 
людська життєдіяльність, її хід та наслідки; певний аспект цього об‘єкту вивчення і 
розглядається тими чи іншими дослідниками як предмет дослідження під назвою 
"культура". Відтак, добрим питанням є не "як правильно визначити культуру?", а "що 
має сенс розуміти під «культурою»?". Наприклад, чи розуміти під "культурою" певну 
характеристику процесу людської життєдіяльності (як-от систему діяльнісних 
"патернів"), а чи характеристику результату цієї життєдіяльності (зокрема, культура як 
"сукупність матеріальних та духовних багатств, що вироблені людством")? Ці два 
стратегічних підходи навряд чи можна поєднати в одне несуперечливе ціле; але навряд 
чи можна, на цьому абстрактному рівні міркування, й віддати однозначну перевагу 
одному визначенню/розумінню культури порівняно з іншим. Наскільки те чи інше 
визначення/розуміння культури має сенс, мусить встановлюватися не шляхом 
безпосереднього порівняння цих визначень між собою, а лише з огляду на (1) теоре-
тичний контекст, в якому сформоване відповідне концептуальне бачення культури 
(філософська система або науковий напрямок), і (2) значущість практичних здобутків з 
розуміння культурних явищ, які уможливлюються відповідним теоретичним баченням 
культури. 

Відтак, жодне визначення/розуміння культури не може бути адекватно сприйняте 
і оцінене поза межами природного для нього теоретичного контексту. Спроби ж авторів 
енциклопедичних статей та підручників надати одне узагальнене визначення культури, 
яке враховувало б усі попередні, найчастіше веде до еклектики, коли розуміння культури, 
по ходу її визначення та теоретичного опису, принципово змінюється, але змінюється 
непомітно для читачів, а можливо, і для самого автора подібного узагальненого тексту. 

Як приклад, можна розглянути початок надзвичайно поширеного визначення 
культури (російською мовою), оприлюднене у виданні Философский 
энциклопедический словарь (М., 1994. – С. 411-413), і відтворене на декількох 
Інтернет-порталах, з посиланням на це джерело і без нього:1 

                                                 
1 Зокрема, в Інтернет-версії "Энциклопедии Кирилла и Мефодия" (http://www.megabook.ru), на веб-
порталі "Академика" (http://dic.academic.ru) тощо. 
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Определение Комментарий 

Культура (лат. cultura — возделывание, 
воспитание, почитание) — универсум 
искусственных объектов (идеальных 
и материальных предметов; объективированных 
действий и отношений), созданный 
человечеством в процессе освоения природы 
и обладающий структурными, 
функциональными и динамическими 
закономерностями (общими и специальными). 

Первое определение культуры: речь, 
безусловно, идет не о процессе 
человеческой жизнедеятельности, а 
о совокупности результатов этой 
жизнедеятельности. 

Понятие «К.» употребляется также 
для обозначения уровня совершенства того 
или иного умения и его 

Второе определение культуры: а вот 
здесь речь идет как раз о 
деятельности! 

внепрагматической ценности. К. изучается 
комплексом гуманитарных наук, в первую 
очередь культурологией, философией культуры, 
этнографией, культурной антропологией, 
социологией, психологией, историей. 

Третье определение культуры: 
"уровень совершенства" и 
"внепрагматическая ценность" – это 
настолько различные 
характеристики "умения", что 
одного скромного "и" тут явно мало!

Как понятие К. часто выступает в оппозиции 
природе, субъективной воле, бессознательной 
активности, стихийной самоорганизации. Часто 

Это не одна, а много оппозиций. 

К. синонимична цивилизации, но иногда 
противопоставляется ей как «живой организм» 
— «механизму». Специфика К. в ее роли 
опосредования мира бесчеловечной 
объективности природы и мира спонтанной 

Стоит заметить, что для 
противопоставления культуры и 
цивилизации не подходит ни одно 
из трех "стартовых" определений 
культуры в этой статье. 

человеческой субъективности, в результате чего 
возникает третий мир объективированных, 
вписанных в природу человеческих импульсов 
и очеловеченной природы. Если природная 
граница К. достаточно очевидна (природа 
без человека), то зафиксировать границу, 
разделяющую человеческую активность (будь 
то внутренняя духовность или творческая 
деятельность) от ее кристаллизованных форм, 
отделимых от субъекта и воспроизводимых им, 
значительно труднее. Но это необходимо 
для того, чтобы различить детерминацию К. 
и самоопределение свободной субъективности.  

Здесь две заявленные выше 
оппозиции ("культура – природа" и 
"культура – субъективность") 
объединяются в своеобразный 
"треугольник". Но есть и другая 
версия: бинарная оппозиция 
"природы и культуры", где культура 
как раз представляет собой полюс 
"человеческой субъективности", а не 
противопоставляется ей. Чтобы 
понять смысл первой версии, нужно 
читать Гегеля; чтобы понять смысл 
второй, нужно читать Канта. 

Область применения понятия К. не ограничена 
тем или иным типом предметности. С т.зр. К. 
может быть рассмотрен любой объект 
или процесс, в котором нас интересует не только 
его прикладная значимость, но и скрытый в нем 
способ интерпретации и ценностной окраски 
мира, предполагающий неутилитарный выбор. 

"Неутилитарный выбор" как 
характеристика культуры развивает 
идею, лежащую в основе третьего 
"стартового" определения культуры 
(культура как показатель 
"внепрагматической ценности"), но 
не второго и не первого. 

(Усі виділення в тексті мої – О.Панич) 
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Аналіз цих та інших довідкових текстів, включених до електронної хрестоматії 
матеріалів з курсу "Теорія культури" (зокрема, пор. статті "Культура и природа", 
"Культура политическая", "Религия", "Традиция" в тому ж енциклопедичному слов-
нику) показує, що в них містяться корисні для культуролога матеріали та думки, але 
здебільшого вони змішані у некритичний та еклектичний спосіб, через прагнення 
авторів відповідних статей добросовісно поєднати в описі культури все з усім, змушено 
відокремлюючи ті чи інші підходи до визначення/розуміння культури від їхнього 
оригінального теоретичного та історичного контексту. Професіонал-культуролог в 
жодному разі не може спиратися на подібні джерела як на теоретичний продукт, 
готовий для практичного використання в аналізі культурних явищ. Навпаки, 
професійно коректне прочитання подібних джерел можливе лише у разі самостійного 
знайомства кожного студента з тими першоджерелами, з яких насправді і походять 
різні задіяні в тому чи іншому описі розуміння культури (у наведеному прикладі, 
необхідне насамперед знання поглядів на культуру Канта, Гегеля, Маркса, Тайлора, 
Шпенглера і Тойнбі). 

Цим аналізом ілюструється і обґрунтовується подальша настанова курсу на 
співвідношення первинних та вторинних джерел, включених до електронної 
хрестоматії текстів: знайомство з першою групою джерел (тексти та фрагменти текстів 
провідних мислителів у різних аспектах теорії культури) є обов‘язковим, тоді як 
знайомство з другою групою текстів (фрагменти енциклопедичних, словникових та 
довідкових матеріалів) рекомендується лише як допоміжний засіб, якщо і наскільки 
вивчення цих матеріалів допомагає кращому розумінню первинних текстів. 

 
ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Які визначення культури Ви вже знали до початку вивчення курсу "Теорія 
культури"? Чи узгоджуються ці визначення між собою? Якому визначенню (або 
визначенням) культури Ви досі віддавали перевагу і чому? 

2. Прочитайте словарні статті  "Культура", "Культура и природа", "Культура 
политическая", "Религия", "Традиция" у виданні Философский энциклопедический 
словарь (М., 1994. – С. 411-413). Скільки різних розумінь та/або визначень культури 
можна знайти у цих текстах? Чи узгоджуються ці визначення між собою? Якому 
визначенню (або визначенням) культури із запропонованих у цих текстах Ви 
віддаєте перевагу і чому саме? 

3. Пошукайте у доступних Вам джерелах (Інтернет, словники, енциклопедії, 
підручники з "Культурології" тощо) інші визначення культури і спробуйте піддати їх 
критичному аналізу за зразком, наведеним вище. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

Основна література. 
1. Философский энциклопедический словарь. – М., 1994 (статьи: "Культура", 

"Культура и природа", "Культура политическая", "Религия", "Традиция"). 
2. 50/50. Опыт словаря нового мышления. – М., 1989 (статья "Культура"). 

 
Додаткова література. 

3. Інтернет-енциклопедія "Енкарта" – англійська версія (http://encarta.msn.com - 
здійснити пошук матеріалів на слово "culture"). 

4. Інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" – російська версія (http://ru.wikipedia.org/ - 
здійснити пошук матеріалів на слово "культура"). 

5. Інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" – українська версія (http://uk.wikipedia.org/ - 
здійснити пошук матеріалів на слово "культура"). 
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6. Інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" – англійська версія (http://en.wikipedia.org/ - 
здійснити пошук матеріалів на слово "culture"). 

 
 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ  
В ФІЛОСОФІЇ КАНТА 

 
Найбільш показовим міркуванням Канта з приводу культури є фрагмент з 

"Критики здатності судження" (1790), § 80-87, включений до хрестоматії текстів з 
курсу як обов‘язковий для текстуального вивчення. Логіку філософського міркування 
Канта, в яку включено й теоретичну рефлексію щодо культури, можна стисло викласти 
таким чином. 

1. Погляд на природу як ціле доводить її системну організованість, яка неминуче 
викликає думку про доцільність усіх створінь природи: адже за відсутності такої 
доцільності була б неможливою аналогія природних форм та їхня взаємна 
узгодженість, яка безумовно має місце. 

2. Як пояснити цю доцільність? Або ціль природі ставить Бог-творець (себто, за 
природу як ціле відповідає вищий розум), або доцільність притаманна природі як такій. 
Філософія нездатна однозначно обрати з цих можливостей таку, що відповідає 
справжньому устрою світу. Але, в кожному разі, якщо доцільність має місце, якою є 
ціль? 

3. Розглянемо організм (будь-який). Він цільний, отже, створений доцільно; 
більше того, він сам є доцільним у своїх діях (рослина тягнеться до сонця, тварина 
шукає їжу тощо). Отже, принцип породження мусить бути закладений в цей організм з 
моменту його створення, і має бути присутнім в самому способі його створіння. Як це 
можливо? Відповідями є або оказіоналізм, або престабілізм. 

4. Принцип оказіоналізму навряд чи прийнятний, оскільки він полягає в тому, 
що найвищий розум (Бог) надає ціль і доцільність кожному створінню в момент його 
появи, а отже, доцільність щомиті сходить на природу ззовні. Отже, з цієї точки зору, в 
самій природі жодної доцільність немає, а це унеможливлює будь-яке розумне 
міркування про неї. 

5. Престабілізм, навпаки, передбачає, що принцип доцільності закладений в 
саму природу. При цьому кожен породжений організм може розглядатися або як едукт, 
або як продукт свого попередника. У першому разі маємо справу з теорією еволюції, у 
другому – з теорією інволюції. 

6. Теорія еволюції передбачає, що вищі природні створіння, організми, 
поступово розвинулися з нижчої, неорганічної, природи, але таким чином, що принцип 
вищих організмів від початку не був присутнім у нижчих створіннях. Іншими словами, 
коли у світі (як припускає теорія еволюції) ще не народилося життя, у неживій матерії 
ще не було закладено принципу життя, але він з‘явився лише у момент зародження 
живої матерії. Так само і з людиною: до появи у Всесвіті людини, в існуючій живій та 
неживій природі не було закладено, сказати б, принципу людськості. Але звідки ж тоді 
взявся цей принцип? – на це питання теорія еволюції відповіді не має, і єдиним 
виходом для неї є повернення до вже відкинутого нами оказіоналізму (себто, уявити, 
що Бог, сказати б, "доклав людськості" – або вселив людську душу – до тіла 
новонародженої мавпи, а отже, вона і стала людиною). Для Канта, це звучить дуже 
непереконливо. 

7. Залишається інволюція: себто, погляд, згідно якому природа поступово 
розвинулася від нижчих створінь до вищих (організми загалом, і, зрештою, людина), 
оскільки подібна доцільність була закладена в ній від самого початку. Іншими словами, 
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у природи від початку є невідоме нам "завдання", але очевидно, що це завдання явно 
перевищує власні можливості природи: це видно з того, що найвищим створінням 
природи є людина, а вона не є суто природною істотою. 

8. Аналізуючи доцільність в природі, слід розрізняти зовнішню та внутрішню 
доцільність. Зовнішня доцільність – це доцільність одного природного створіння 
стосовно іншого (наприклад, доцільність трави включає її здатність бути споживою для 
травоїдів, доцільність травоїдів – у їхній здатності бути споживою для хижаків, тощо). 
Внутрішня доцільність – це доцільність, яка закладена в самому створінні, незалежно 
від інших. Але у світі природі існує лише зовнішня доцільність, і навіть людина, як 
природна істота, підкоряється цьому закону (зокрема, людське тіло так само доцільне 
як спожива для хижаків та паразитів, як і будь-яке інше органічне тіло). Відтак, 
людина, як природна істота, не може вважатися кінцевою ціллю природи, а лише 
включена в природний обмін речовин як одна з багатьох проміжних ланок. 

9. Отже, якщо людина є кінцевою ціллю природи, і їй притаманна внутрішня 
доцільність (людина як ціль у собі, а не як спожива для хижаків та паразитів), це 
можливо лише тією мірою, якою людина не є лише природною істотою. 

10. В якому сенсі вся природа є ціллю для людини, а людина є ціллю лише для 
сама себе (внутрішня доцільність) і ні для кого іншого? Першою такою ціллю природи 
є щастя (гармонія людини з природою, як вона є), а другою – не що інше як культура 
(гармонія людини з природою, яка перетворена самою людиною відповідно до 
людських потреб та запитів). 

11. Створюючи культуру, людина відтак ставить собі власні цілі – чим саме і 
проявляє себе як надприродну істоту, якій притаманна внутрішня доцільність. Отже, 
лише і саме культура є кінцевою ціллю природи стосовно людського роду. 

12. Докладніше розглядаючи культуру як доцільну обробку природи людиною, 
можна виділити культуру вміння, культуру виховання тощо; розвиток доцільної 
обробки природи людиною ми вправі розглянути як прогрес культури. 

13. Якщо людська культура є найвищою ціллю природи, що є найвищою ціллю 
людини? Відповідь на це питання передбачає знаходження в людині того, що існує 
також лише саме для себе, а не для якоїсь зовнішньої мети. Наприклад, найвищою 
метою не є вміння куховарити, оскільки його метою є не саме куховарство, а найкраще, 
з його допомогою, харчування людини; харчування ж потрібне також не для самого 
себе, а задля отримання людиною задоволення від їжі та забезпечення, через здорове 
харчування, найбільшої тривалості людського життя; але і це останнє має сенс лише 
тоді, коли знаєш, для чого живеш. То де ж тут остання і найвища мета, яка є метою 
лише в собі і для себе самої? Такою метою можна вважати не саме людське життя, а 
лише моральність людини. Адже людина по-справжньому моральна лише тоді, коли 
вона не має для цієї моральності жодної іншої мети чи винагороди; людина є, 
наприклад, по-справжньому доброю і порядною лише тоді, коли вона є доброю і 
порядною просто тому що "потрібно бути доброю і порядною" (а не тому, що доброта і 
порядність завжди винагороджуються, що, як всім відомо, зовсім неправда). 

14. Відтак, лише мораль вимагає від людини чогось безумовного, що не залежить 
від жодних зовнішніх цілей чи обставин. Визнати це безумовне – це те ж саме, що 
визнати моральну причину світу (адже саме до моральності ми поступово дійшли, 
простежуючи доцільність природи), себто, визнати існування Бога. Ствердження, що 
Бог є, в цьому сенсі, є моральною вимогою – себто, тим, що людина мусить визнати, 
аби бути безумовно моральною. 
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ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Чим зумовлюється переконання Канта, що в природі є доцільність? Чи поділяєте Ви 

це переконання? 
2. Як пояснює доцільність природи оказіоналізм, і чому Кант відкидає це пояснення? 
3. Як пояснює доцільність природи теорія еволюції, і чому Кант відкидає це 

пояснення? 
4. Як пояснює доцільність природи теорія інволюції, і чому Кант приймає це 

пояснення? 
5. Чим, для Канта, відрізняються зовнішня та внутрішня доцільність? Чому Кант 

вважає, що в природі існує лише зовнішня доцільність? 
6. В якому сенсі внутрішня доцільність існує в людині? 
7. В якому сенсі щастя і культура людини, для Канта, є цілями природи? Чому саме 

культура є найвищою ціллю природи? 
8. Яким чином міркування щодо культури приводить Канта до морального доказу 

буття Бога? 
 

ЛІТЕРАТУРА 
Основна література. 

1. І.Кант. Критика здатності судження, § 80-87 (за будь-яким виданням). 
 
Додаткова література. 

2. Проблемы философии культуры. – М., 1984 (раздел "Проблема культуры в 
домарксистской философии"). 

 
 

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ  
В ФІЛОСОФІЇ ГЕГЕЛЯ 

 
В філософії Гегеля культура розглядається у різних аспектах і у зв‘язку з 

вирішенням різних суто філософських проблем. Для текстуального розгляду студентам 
пропонується декілька фрагментів з "Лекцій з естетики" (викл. до 1829, опубл. 1832-
1845), в яких міститься декілька різних ланцюжків міркувань, пов‘язаних з 
теоретичним осмисленням культури. 

 
1. Розгляд культури в контексті зображення художником природи. 
1.1. Як Абсолютний Дух загалом, у своєму саморозвитку, на певному етапі 

втілюється у природу (а згодом перетворює себе на людське суспільство, яке, в особі 
його провідних мислителів, пізнає, під різними іменами, того ж таки Абсолютного 
Духа), так і в мистецтві художній ідеал поступово втілюється в зображену художником 
природу. У цьому процесі поступово втілення (художнього) ідеалу в реальність можна 
виділити декілька стадій, структурованих звичними для Гегеля тріадами. 

1.2. Спочатку природа постає у творі мистецтва як лише зовнішнє тло, на якому 
розвиваються дії зображеної у цьому ж творі людини. Тут природа ще жодним чином 
не пов‘язана з внутрішнім станом людини, що діє. Так буває, коли у творі мистецтва 
місце події вказується, і називається конкретне природне оточення (гори, річки тощо), 
але їхня характеристика не надається, а отже, зв‘язок природи з людиною залишається 
нерозкритим. 

1.3. Далі природа постає як оброблена людиною [пор. наведене вище розуміння 
культури у Канта] і відтак "вписана" в її життєдіяльність. Серед різних способів та фаз 
такого "вписування" варто звернути увагу на ідилію – жанр, сутність якого полягає саме 
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у змалюванні повної "природної" гармонії між природою та людиною, де природа 
споживається людиною як вона є, практично без будь-якої її переробки [пор. кантівську 
характеристику щастя]. Обмеженість ідилії, втім, полягає в тому, що людині, яка 
взагалі не перетворює природу, немає чого прагнути; це духовний застій, в якому 
людський ідеал не може втілитися у природі скільки-небудь глибоко, бо сама природа 
при цьому залишається недоторканою. 

1.4. Протилежність ідилії складає стан "загальної культури" [в рос. перекладі 
"всеобщая культура"; в оригіналі – "allgemeinen Bildung", себто, буквально кажучи, 
"спільне формування", що російською можна було б перекласти і як "всеобщее 
образование" /від нім. Bild – "форма, образ"/; але за смислом, як зараз стане видно, 
йдеться саме про культуру, бо мається на увазі спільне переформування людьми 
навколишньої природи]. Цей стан характеризується тим, що жодна людина не споживає 
продукти природи, перероблені нею самостійно, але суспільство, ставши промисловим, 
переробляє природу лише сукупними зусиллями – а отже, кожен член такого 
суспільства дедалі більше залежить від інших, і дедалі менше від самого себе. Отже, 
ідеальне злиття людини з природою тут неможливе, бо контакт з природою кожного 
індивіда опосередковується суспільством як цілим. (Варто спеціально зауважити, що це 
спостереження Гегеля, яке з‘являється в його "Естетиці" лише як проміжний момент 
розвитку думки, стане ключовим для розуміння культури в філософії Маркса). 

1.5. Відтак, найвищий рівень злиття ідеалу з природою досягається в 
"героїчному" стані світу, коли людина вже активно перетворює природу, але 
перетворює її самотужки, так що природне тіло перебирає н себе індивідуальний 
характер людини, якій воно служить (класичний гегелівський приклад – щит Ахілла, як 
він описаний Гомером в "Іліаді"). 
 

2. Розгляд культури в контексті зображення художником суспільства. 
2.1. Цей новий поворот проблеми передбачає розгляд співвідношення культури 

самого митця, що зображує, і культури минулого, яку він зображує у своєму творі. 
Відтак, у цьому міркуванні Гегеля маємо вихід на проблему історичного 
співвідношення, через мистецтво, культури сучасності й культури минулого. Таке 
співвідношення має послідовно три форми свого втілення, кожна з яких є, як і завжди у 
Гегеля, вищою за попередню. 

2.2. Найпримітивнішим ставленням митця до минулого є повне ігнорування ним 
історико-культурної дистанції, коли культура минулого наївно зображується ним 
просто у формах сучасності. Більш розвиненою формою такого ставлення до минулого 
є свідоме піднесення своєї культури як ідеалу всіх часів: таким, на думку Гегеля, є так 
званий "класичний" смак французів (у вітчизняній загальноприйнятій термінології – 
французький класицизм). 

2.3. Протилежною крайністю є "архівне" зображення культури минулого як такої, 
в якому вже не минуле жертвується інтересам сучасності, а навпаки, інтереси 
сучасності приносяться в жертву заради вірності минулому. Але і таке ставлення до 
культурного минулого є однобічним, а відтак, не містить у собі повної істини. 

2.4. Третьою і найвищою формою культурної об‘єктивності твору є таке 
сполучення культури минулого і культури сучасності, в якому вони розкриваються як 
водночас відмінні та споріднені, оскільки кожна з них є особливим втіленням 
всезагального (загальнолюдського). (Слід зазначити, що в цих міркуваннях Гегеля 
можна побачити перші паростки "мультикультуралізму" двадцятого століття, але 
тільки в межах загальної логіки гегелівської "філософії тожсамості"). Ця найвища 
об‘єктивність твору є, для Гегеля, водночас і найвищою, істинною суб‘єктивністю, 
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оскільки протилежність суб‘єктивного та об‘єктивного в філософії Гегеля "знімається" 
у розвитку духу так само, як і усі інші протилежності. 
 

3. Системний розгляд історії культури крізь призму історії мистецтва. 
3.1. Розгляд Гегелем засадових принципів "класичного" та "романтичного" 

мистецтва у другому томі "Естетики" є яскравим прикладом плідного застосування 
гегелівських філософських настанов до вивчення історії культури. 

3.2. Зокрема, гегелівський аналіз "ідеалу класичного мистецтва" розкриває 
внутрішню логіку ставлення античної людини до богів як сили, що, разом з долею, 
визначає характер та спрямованість подій у людському житті. Але всередині образу 
античного бога відтак існує своєрідне протиріччя: як вища сила, він представляє собою 
"загальну індивідуальність" [в оригіналі - allgemeine Individualität], а як окремий бог, 
він є лише одним особливим божеством з багатьох; відтак, античний бог не може не 
загинути, внаслідок внутрішньої суперечності між своєю (всезагальною) величчю та 
своєю ж особливістю. З античними ж богами, і за тією самою логікою, гине й усе 
класичне мистецтво. 

3.3. Романтичне мистецтво, початок якого Гегель вбачає вже у християнській 
культурі середньовіччя, натомість одразу стверджує абсолютність суб‘єктивного, котра 
більше не розподіляється на велику кількість окремих божеств. Відтак, романтична 
суб‘єктивність більше не пов‘язується з прагненням віднайти нескінченний дух в 
обмеженому тілі (як це було з античними богами), а зосереджується на власному 
внутрішньому житті самого духу. Звідси принципово новий статус романтичної любові, 
як суто духовного з‘єднання людини з Богом. 

3.4. Внутрішні протиріччя, які виникають і долаються у романтичному мистецтві, 
пов‘язані зокрема з тим, що і християнський Бог зображується як конкретна людина, з 
усією притаманною їй тілесністю; але смерть на хресті, в цьому плані, є не чим іншим 
як остаточною перемогою духа над плоттю. 

3.5. Ідеалом романтичного мистецтва є любов, бо саме любов є прагненням духа 
до злиття із самим собою – або у формі тяжіння людського духа до іншої духовної 
постаті, себто іншої людини, або ж у формі тяжіння людини до Бога. 

3.6. Іншим похідним від романтичної особистості є честь, яка, на відміну від 
любові (завжди спрямованої на іншого), полягає у затвердженні нескінченної цінності 
власної особистості. Але любов є наступним і вищим почуттям, в якому, навпаки, 
ставлення особистості до самої себе здійснюється лише через ставлення до іншого. 
Звідси конфлікт любові і честі, яким його знає ранньомодерне мистецтво. Третім 
почуттям, що синтезує любов і честь, є вірність, як відданість особистості іншому, 
рівному або вищому; у вірності зберігаються і поєднуються одночасно принцип любові 
і принцип честі. Загалом честь, любов та вірність складають "внутрішню самостійність  
суб‘єкта", яка характеризує романтичне мистецтво як таке, а опосередковано 
характеризує і відповідну стадію розвитку всієї людської культури. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Які стадії Гегель вбачає у поступовому злитті художнього ідеалу з природою? Чому 

в контексті розгляду цього процесу у Гегеля виникає поняття "загальної культури" 
(allgemeinen Bildung)? 

2. Які стадії Гегель вбачає у ставленні художника, як носія сучасної йому культури, до 
культури минулого? Які протиріччя Гегель вбачає у співвідношенні культури 
минулого і сучасного, і як він долає ці протиріччя? 

3. Якими, згідно Гегелю, є особливості класичного мистецтва? Чим зумовлена загибель 
античних богів, а з ними і усього класичного мистецтва? 
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4. Якими, згідно Гегелю, є особливості романтичного мистецтва? Яке місце у 
романтичному мистецтві (і, загалом, у романтичному типі культури) посідає любов? 
Як в романтичні особистості співвідносяться честь, любов та вірність? 
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ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ  
В ФІЛОСОФІЇ МАРКСА І РАДЯНСЬКОГО МАРКСИЗМУ 

 
В філософії Маркса культура побіжно, але цікаво і ґрунтовно розглядається 

насамперед у його ранніх творах (для електронної хрестоматії обрано фрагмент з 
"Економіко-філософських рукописів 1844 року). Марксистські принципи розуміння 
культури отримали плідне продовження в радянському марксизмі (особливо 
повоєнного часу), серед чільних представників якого є Евальд Ільєнков та Генріх 
Батищев; перший з них представлений в електронній хрестоматії невеликими 
розвідками "Маркс и западный мир", "Органическое и неорганическое тело человека", 
"Так рождается личность", другий – фундаментальним дослідженням "Социальные 
связи человека в культуре". 

 
1. Аналіз культури в "Економіко-філософських рукописах" Маркса. 
1.1. Звернення до культури в "Рукописах" здійснюється Марксом в контексті 

аналізу сучасного йому виробництва, яке виводить його спочатку на загальні 
міркування з приводу природи людини (цей матеріал вже мусить бути знайомим 
студентам з курсу історії філософії). Приватна власність на засоби виробництва є для 
Маркса причиною відчуження, і навіть самовідчуження праці – коли праця існує як 
зовнішня працівнику і чужа для нього сила. В продукт своєї праці людина вкладає всю 
себе, бо сутність людини, для Маркса, полягає саме у вільній переробці природного 
світу – а отже, відчуження від людини-працівника продукту її праці є не менше ніж 
відчуженням від неї її власної людяності. 

1.2. Цей феномен відчуження праці віддзеркалюється в такому явищі культури як 
релігія: людина, переживаючи відчуження себе від себе в процесі її експлуатації 
господарем засобів виробництва, так само відчужує від себе свої найкращі якості в 
своїй свідомості, наділяючи ними чужу і зовнішню собі істоту – Бога. Саме це коло 
ідей Маркса стане підґрунтям офіційної політики радянської влади убік повного 
витіснення релігії за межі радянської культури, а церкви – за межі радянського 
суспільства. 
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1.3. Методологічною основою розуміння культури загалом в філософії Маркса є 
його бачення людини як родової істоти. Якщо тварина – істота видова (себто, 
представляє лише один вид серед великого розмаїття природних видів), людина – 
істота родова у тому сенсі, що робить себе, як природний вид, предметом власного 
усвідомлення, і водночас усвідомлює зовнішній світ (універсум) як зовнішній собі, – 
себто, ставиться до себе і світу універсально (тоді як для тварини, власне, немає "світу" 
як цілого, а є лише безпосереднє природне оточення, яке вона на разі сприймає). Саме 
це і дозволяє людині бути вільною, насамперед від власної природності, котра, як і уся 
природа, є для людини не безумовною даністю, а об‘єктом можливого свідомого 
перетворення.  

1.4. Перетворюючи природу, людина робить з неї своє "неорганічне тіло". Ця 
діяльність принципово відрізняється від активності тварини, котра, у певних випадках, 
також перетворює природне середовище, пристосовуючи його до себе (формує собі 
житло, тощо). Але тварина змінює природу лише відповідно до своїх поточних 
фізичних потреб, тоді як людина перетворює світ, спираючись на свою здатність 
усвідомлювати світ як ціле і себе у світі. Саме тому, якщо тварина, не усвідомлюючи 
цього, сприймає все за "міркою" власного виду, людина може прикласти до кожного 
предмету не людську (як тваринну), а його власну "мірку" – себто, сприйняти і оцінити 
будь-що за його власними, безвідносно до людини, законами існування. В цьому, для 
Маркса, криється джерело здатності людини до мистецтва, бо саме ця спроможність 
людини вільно оперувати власними "мірками" різних предметів дозволяє людині 
формувати матерію "також і за законами краси". 

1.5. Повного розквіту, за Марксом, людська культура досягне лише після 
скасування приватної власності на засоби виробництва – іншими словами, з настанням 
комунізму. За відсутності приватної власності, зникне відчуження; людина буде 
працювати вільно, реалізуючи себе у продуктах своєї праці без штучних обмежень. 
Зрозуміло, втім, що комунізм можливий не на будь-якій (а лише на вищій) стадії 
розвитку виробничих сил (себто, сукупної здатності людства переробляти природний 
світ навколо себе). Тому на нижчій стадії комунізм спочатку проявляється лише у 
спробі "все поділити" порівну, що насправді є не скасуванням, а лише універсалізацією 
принципу приватної власності (читаючи ці спостереження Маркса, важко не згадати, 
що економічний устрій СРСР навіть китайські комуністи, і ще з часів Мао, іменували 
"державно-монополістичним капіталізмом", а зовсім не соціалізмом чи пак 
комунізмом). 

1.6. В контексті розмови про комунізм, Маркс перераховує різні сфери духовної 
діяльності людини та соціальні інститути (релігія, сім‘я, держава, право, мораль, наука, 
мистецтво тощо), характеризуючи їх як "особливі види виробництва" – зокрема, 
виробництва духовних продуктів та цінностей. Цей принцип розгляду культурних явищ 
також буде взятий на озброєння і далі розвинений філософією радянського марксизму. 

1.7. Ще одним важливим аспектом поглядів Маркса на культуру є його 
зауваження з приводу поступового історичного розвитку людської почуттєвості, яка 
також піддається культурній обробці, як і зовнішня людині органічна та неорганічна 
природа. Так, за словами Маркса, людське око стало людським оком так само, як об‘єкт 
бачення, побачений людиною, тим самим став людським об‘єктом, сприйнятим і, 
надалі, перетвореним (матеріально чи духовно, в свідомості) людиною для людини. 
Певна річ, що повна емансипація людської почуттєвості, як і культури загалом, стане 
можливою тільки з настанням комунізму. 

1.8. Резюмуючи все сказане, можна вивести, що для Маркса людська культура є 
продуктом самопородження людини – себто, результатом формування і 
переформування людиною самої себе, і водночас навколишньої природи, в ході якого 
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людина набуває дедалі більших сил та спроможностей; розвиток цих сил та 
спроможностей і є сутністю всієї так званої "всесвітньої історії". 
 

2. Аналіз культури в роботах Е.Ільєнкова. 
2.1. В роботі "Маркс и западный мир" звертає на себе увагу аналіз марксизму як 

природного "продукту" західної культури. Сутність культури "Заходу", на відміну від 
культури "Сходу", Е.Ільєнков, цілком по-марксистськи, вбачає в тому, що перша 
упродовж останніх 500 років засновувалася на приватній власності на засоби 
виробництва, яку Маркс, природний "син Заходу", піддавав такій нещадній критиці. 
Так само природно ідеї Маркса перемогли в Росії: тут було достатньо вестернізації, аби 
культура виявилася вже просоченою стосунками приватної власності на засоби 
виробництва, і російський марксизм, з точки зору Ільєнкова, став такою самою про-
західною реакцією критики цих про-західних тенденцій розвитку виробничо-
економічного ладу в суспільстві. 

2.2. Далі в цій розвідці Ільєнков докладніше простежує розвиток філософських та 
соціально-політичних поглядів Маркса, від критики комунізму до комуністичної 
критики приватної власності, а також захищає "світ комунізму" як такий, що є 
гуманним по суті, і тому не потребує спеціальних гуманних "противаг" 
дегуманізуючим тенденціям "світу приватної власності", якими в буржуазному 
суспільстві є мораль і релігія. Тим самим декларується фронтальна реформа устрою 
культури, яку має принести з собою затвердження комуністичного суспільства. 

2.3. В роботі "Органическое и неорганическое тело человека" Ільєнков докладно 
розвиває тезу Маркса про перетворення людиною природи на своє "неорганічне тіло". 
"Тілом" людини, в цьому плані, стає все, чого торкнулася людина у своїй 
світоперетворювальній діяльності; мозок же реалізує особистість лише як орган 
управління всім цім складним "тілом", що складається головним чином з часток 
неорганічної природи. 

2.4. Відповідно, особистість також "міститься" не в органічному тілі людини як 
індивіда, а в системі стосунків, які утворюються між людьми в процесі їхньої взаємодії 
між собою та з речами навколишнього світу. Всередині тіла насправді міститься не 
особистість, а лише її "біологічна проекція", а також її самосвідомість – не вона сама, а 
лише те, що вона знає і думає про себе. Відтак, треба розрізняти "тіло індивіда" (яке 
кожен з людей звично вважає своїм тілом) та "тіло особистості" або власне "тіло 
людини", яке складається з багатьох матеріальних об‘єктів, що прислуговуються 
індивіду як знаряддя та штучні "органи" його діяльності (машини, книги, комп‘ютери 
тощо). 

2.5. Ця ж тема продовжується і в розвідці "Так рождается личность". Особистість 
постає в цьому міркуванні Ільєнкова як не біологічне, а суто культурне явище, бо вона 
формується як результат обробки і перетворення біологічного матеріалу (тіла індивіда) 
силами соціальної дійсності. 
 

3. Аналіз культури в роботі Г.Батищева "Социальные связи человека в культуре". 
3.1. Головне завдання цієї розвідки – створити типологію соціальних зв‘язків 

людини в культурі і показати динаміку їхнього розвитку та історичної наступності. 
3.2. Точкою відштовхування для Батищева стає поступово сформована в роботах 

Маркса діалектична тріада розвитку суспільства: первинна усуспільненість – подальше 
відокремлення індивідів – нове усуспільнення з настанням комунізму, коли, зі 
скасуванням приватної власності, зникне і стан відокремлення людини від людини. 
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3.3. Первинну спільноту, Gemeinschaft, характеризує "соціал-органічний" тип 
взаємозв‘язків між її членами – на відміну від пізнішого індивідуалізованого 
суспільства, Gesellschaft, де панують "соціал-атомічні" взаємини. 

3.4. Але "соціал-органічні" взаємини між членами Gemeinschaft, у свою чергу, 
розподіляються на два цілком різні підвиди: (1) зв‘язки "до-свобідні", коли люди ще не 
відчувають обмеження своєї свободи від перебування у своєму суспільстві, та (2) 
зв‘язки "не-свобідні", коли, з розвитком особистості, вона вже може, у своїй свідомості, 
відокремити себе від суспільства, а отже, своє перебування членом суспільства вона 
сприймає як несвободу. 

3.5. Відповідно до типу соціальних зв‘язків формується і духовна культура того 
чи іншого різновиду суспільства. Так, уявлення про долю як найвищий закон Всесвіту 
природно формуються в межах архаїчного, традиціоналістського суспільства, в якому 
вся людська діяльність носить повторювальний, репродуктивний характер. 

3.6. На стадії Gesellschaft, із затвердженням приватної власності на засоби 
виробництва, починається панування відчуження не лише продукту праці від 
працівника, але й людини від людини. Відбувається процес гетерономізації (різно-
законності) індивідів, кожен з яких постає як відокремлений від інших "атом" 
суспільства. Об‘єднання таких індивідів може носити лише формальний характер і 
постає як натовп. Індивід перетворюється на "частку", відповідно до своєї нової ролі в 
процесі суспільного виробництва. 

3.7. "Гетерономія", далі, може бути розділеною на пасивну (соціальна 
покірливість, беззастережне прийняття своєї ролі "частки") та активну (бурхлива 
діяльність, яка дозволяє людині відволіктися від переживань з приводу своєї ролі 
"частки"). 

3.8. Одним з важливих наслідків гетерономізації є "вибірковий традиціоналізм", 
коли з тіла культури обирається обмежена кількість традицій, в межах яких індивід 
(цілком можливо, разом із групою однодумців) відокремлюється від решти суспільства. 
При цьому традиція неминуче втрачає свій живий характер і перетворюється на мертву 
догму. 

3.9. Відокремлений від суспільства індивід змушено постає для себе як "Всесвіт в 
собі", сам собі Універсум – чим, зокрема, пояснюється логіка формування в історії 
західної культури романтичного типу свідомості. Такий індивід прагне сам судити весь 
світ, бо дивиться на цей світ вже не як член спільноти, а як ізольований член 
"атомістичного" суспільства. 

3.10. Атомістичні зв‘язки, як і зв‘язки "соціал-органічні", також можна розділити 
на два підвиди: (1) "відкрито-атомістичні", коли людина, у своїй ізольованості, 
сповнена творчих сил і прагнення самореалізації (в ході якої вона може й вільно 
зустрітися з іншою подібною людиною) та (2) "замкнено-атомістичні", коли людина 
немовби "зачиняться" в собі, нігілістично знецінивши увесь світ навколо себе і звівши 
свої стосунки з суспільством до суто формальних (обмін бездушних трудових зусиль на 
мертві речі). В останньому разі над індивідами починає панувати безсуб‘єктний світ 
речей, а самі люди перетворюються на засоби "обслуговування" один одного. 

3.11. В ідеальному суспільстві майбутнього – тому самому, яке Маркс позначає 
як "комунізм" – Батищев вбачає перспективу діалектичного з‘єднання кращих аспектів 
обох типів соціальних зв‘язків, "органічних" та "атомістичних", у їхніх "відкритих" 
підтипах (гармонійна єдність суспільства плюс творча самостійність його членів), з 
одночасним подоланням обох "замкнених" підтипів. 
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ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. В чому, згідно Марксу, полягає феномен відчуження праці та самовідчуження 

людини? Як це відчуження зумовлюється приватною власністю на засоби 
виробництва? 

2. Яким чином релігія, як феномен духовного життя, є для Маркса покажчиком 
переживання людиною її самовідчуження в суспільстві? 

3. Що означає теза Маркса про те, що людина є "родовою" істотою? Чому лише 
людина, як "родова" істота, може (на відміну від тварин) бути вільною? Чому саме 
"родовим" характером людини зумовлюється її здатність перетворювати світ "також 
і за законами краси"? 

4. Як, згідно Марксу, зміниться людська культура в майбутньому комуністичному 
суспільстві? Які фази, на думку Маркса, пройде комунізм у своєму історико-
суспільному розвитку? 

5. Як, згідно Марксу, відбувається процес "олюднення" природної почуттєвості 
(здатності бачити, чути тощо) з розвитком культури та суспільства? Чому лише в 
комуністичному суспільстві людська почуттєвість, за Марксом, повністю розкриє усі 
свої можливості? 

6. В якому сенсі, згідно Ільєнкову, філософія Маркса є продуктом західної культури? 
7. Як культурологічно пояснити, що ідеї Маркса перемогли, на політичному рівні, не в 

Західній Європі, а в Російській імперії? Чи згодні Ви з тим, як це пояснює Ільєнков? 
8. В якому сенсі, з точки зору марксизму, природа є "неорганічним тілом" людини? Яке 

з "тіл" – органічне тіло індивіда чи "неорганічне" тіло людини в марксистському 
сенсі – є вмістилищем людської особистості? Яка складова особистості, згідно 
Ільєнкову, міститься в органічному тілі індивіда? Що означає розгляд особистості як 
не біологічного, а культурного явища? 

9. Яку класифікацію соціальних зв‘язків людини в культурі Батищев запозичує у 
Маркса? Чим відрізняються за своїм устроєм первинна спільнота (Gemeinschaft) та 
індивідуалізоване суспільство (Gesellschaft)? 

10. На які два підвиди розділяються "соціал-органічні" взаємини між членами 
Gemeinschaft? 

11. Яку духовну культуру зумовлює панування "соціал-органічних" взаємин між 
членами суспільства? 

12. Що таке "гетерономізація" індивідів? Які різновиди гетерономізації виділяє 
Батищев? Як відбивається процес гетерономізації на стосунках між членами 
суспільства? 

13. На які два підвиди розділяються "атомістичні" взаємини між членами Gesellschaft? 
14. Яку духовну культуру зумовлює панування "атомістичних" взаємин між членами 

суспільства? 
15. Яких соціальних зв‘язків в культурі можна очікувати від суспільства майбутнього? 

Чи згодні Ви з тим прогнозом майбутнього устрою суспільства, який дає Батищев? 
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ТЕМА 5. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ  

В ФІЛОСОФІЇ ПОЗИТИВІЗМУ (І.ТЕН) 
 

Філософія позитивізму сформувалася в західній культурі дев‘ятнадцятого століття 
як реакція, одночасно, на дедалі більші успіхи науки та кризу попередньої філософії, 
теоретичні побудови якої видавалися невиправно відірваними від суспільних реалій. 
Відповідно, позитивізм постав як спроба перенести в філософію ті суто наукові методи, 
які забезпечили успіх природознавства. Як показав досвід, при всій наївності подібної 
спроби у загальнотеоретичному вимірі (філософію ще не вдалося "перетворити на 
науку" жодному з багатьох охочих це зробити упродовж декількох останніх століть), 
позитивістська методологія виявилася доволі ефективною в оцінці та поясненні різних 
культурних явищ. До електронної хрестоматії включено фрагменти твору І.Тена 
"Філософія мистецтва" (1865), в якому європейське мистецтво піддається вельми 
переконливому історико-культурологічному аналізу. 

1. Від самого початку, Тен декларує, що історію мистецтва він розглядатиме у 
трьох найбільш важливих для нього контекстах: (1) контекст творчості даного 
конкретного митця; (2) контекст його художньої школи (течії, напрямку тощо); (3) 
контекст суспільства і (як стане далі очевидно) культури відповідного часу – під якою 
Тен розуміє "загальний стан розумового та морального розвитку", що мав місце там і 
тоді, де і коли було створено відповідний твір (або твори) мистецтва. 

2. Крім соціального, Тен доречно звертає увагу і на природне середовище, 
метафорично порівнюючи рослинну та людську "культуру", природний та моральний 
"клімат" тощо. 

3. У суто мистецтвознавчому вимірі, Тен загалом розтлумачує мистецтво як 
"наслідування" (рос. "подражание"), виокремлюючи як суто "наслідувальні" мистецтва 
поезію, скульптуру та живопис (з якими, у цьому аспекті, очевидно легше мати справу, 
ніж з архітектурою та музикою). Вірне наслідування природі Тен вважає запорукою 
успіху в мистецтві. Але "наслідування" не варто розуміти надто буквально: мистецтво 
наслідує не деталі, а насамперед пропорції, і при цьому не лише відтворює, але й 
перетворює природну реальність, тим самим декларуючи власний художній ідеал. 

4. Але звідки береться цей ідеал? Тут-то і потрібно звернутися до культурного 
оточення митця, бо насправді "сутнісний характер", який митець надає своєму 
створінню, є узагальненням його культурного середовища – котре, у свою чергу, прямо 
залежить від відповідного природного середовища. Так, в низинній, вогкій, туманній 
Голландії "вода виробляє траву, трава – скот, скот – сир, масло та яловичину, а останні, 
разом із пивом, виробляють мешканця"; якщо збагнути це все разом, для нас не буде 
секрету в тому, чому саме і тільки в Голландії могли з‘явитися художні форми, що їх 
ми знаходимо на картинах Рубенса. Відтак, мистецтво не просто відтворює дійсність, а 
надає своїм створінням "сутнісного характеру", який має не індивідуальне і не 
природне, а соціокультурне походження. 

5. Збагнувши це, ми можемо виявити, що "сутнісний характер", своїми 
специфічними засобами, передають також і музика і архітектура, а отже, вони не 
відрізняються принципово від інших видів мистецтва, розглянутих вище. 
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6. Загалом, роль мистецтва в культурі, згідно Тену, полягає в тому, що воно 
представляє людині найвищі закони існування її та усього Всесвіту, але, на відміну від 
науки, робить це не в логічних визначеннях, зрозумілих лише небагатьом, а у відчутних 
формах, що звертаються до кожної людини. В цій своїй ролі мистецтво насамперед 
залежить від таких загальнокультурних факторів, як "стан умів" та "стан моральності 
навколишнього середовища" – під яким Тен розуміє суспільне середовище, розглянуте 
за аналогією з природним. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Які контексти, на думку Тена, найбільш важливі для розуміння сутності та 

закономірностей розвитку мистецтва? 
2. Яким способом Тен порівнює природне та соціальне середовище життя людини? 

Наскільки плідним виявляється це порівняння? Чи згодні Ви, що у кожного 
суспільства є свій "культурний клімат", який може розглядатися за аналогією з 
природним кліматом? 

3. Наскільки вірним і наскільки обмеженим, згідно Тену, є розуміння мистецтва як 
"наслідування"? 

4. Що таке "сутнісний характер", який митець надає своїм творам? Де і згідно з якими 
закономірностями формується цей характер? 

5. Якою, згідно Тену, є загалом роль мистецтва в культурі? Які культурні фактори 
насамперед зумовлюють особливості кожного окремо взятого твору мистецтва? 

 
ЛІТЕРАТУРА 

Основна література. 
1. И.Тэн. Философия искусства. – М.: Республика, 1996. – С. 7-31. 

 
Додаткова література. 

2. Философский энциклопедический словарь. – М., 1994 (статьи "Конт", "Позитивизм", 
"Постпозитивизм", "Тэн"). 

 
 

ТЕМА 6. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ  
В ФІЛОСОФІЇ НЕОКАНТІАНСТВА (Г.РІККЕРТ) 

 
Як відомо, гасло "Назад до Канта!" було висунуто в німецькій філософії Отто 

Лібманом вже у 1865 році (у Франції саме в цей час вийшла "Філософія мистецтва" 
І.Тена). Вустами Лібмана, німецька академічна філософія визнала, що досі після Канта 
вона рухалася радше у хибному напрямку; відтак, природним прагненням більшості 
наступного покоління німецьких філософів (з окремими винятками, як-от Ніцше) стало 
повернення до Канта – беззаперечної "точки відліку" німецької філософії не лише 
дев‘ятнадцятого, але й двадцятого століть – аби черговий раз (після Фіхте, Шеллінга, 
Гегеля, Шопенгауера та інших) продовжити його справу у якомусь новому напрямку. 

До течії неокантіанства традиційно зараховують насамперед дві філософські 
школи: Марбурзьку (Г.Коген, П.Наторп, Е.Кассірер – останній є автором власної версії 
філософії культури, яка, за браком місця, в даному курсі не розглядається) та 
Фрайбурзьку або Баденску, чільними представниками якої були В.Виндельбанд та 
Г.Ріккерт. Погляди останнього на культуру, в світлі розвиненої ним філософії 
цінностей, є одним з найпомітніших культурологічних здобутків неокантіанства; саме 
тому в електронну хрестоматію з курсу включено фрагменти роботи Ріккерта "Про 
поняття філософії" (1910). 
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1. Як і у попередніх випадках (Кант, Гегель, Маркс) у випадку Ріккерта ми маємо 
справу зі зверненням до культури не заради неї самої, а задля більш ефективного 
вирішення деяких суто філософських проблем. Відтак, аби зрозуміти, що і чому Ріккерт 
каже про культуру, потрібно для початку збагнути загальні контури його філософу-
вання. 

2. Предметом філософії, вважає Ріккерт, є світ як ціле. Звернення до цього 
предмету пролягає через протиставлення "Я і світ", яке традиційно розв‘язується 
філософією у два протилежні способи: або "Я" розчиняється у світі, повністю 
підкоряючись об‘єктивно наявним у ньому каузальним стосункам ("об‘єктивізм"), або, 
навпаки, світ постає вторинним стосовно "Я", а його закони – похідними від законів 
устрою суб‘єкта ("суб‘єктивізм"). 

3. Втім, справжній людський світогляд, крім пояснення каузальності, у своєму 
ставленні до світу потребує ще й пояснення смислу – а цю потребу, з різних причин, не 
можуть задовольнити ані об‘єктивізм, ані суб‘єктивізм (цей закид зокрема спрямований 
і проти матеріалізму XIX століття, і проти філософії Канта, відтак показуючи, в якому 
саме вимірі Ріккерт намагається її вдосконалити і продовжити). Світ, зрозумілий як 
об‘єкт, позбавлений смислу – але це не той світ, в якому насправді живе людина. Отже, 
розкриття життєвого світу людини, як він є, вимагає створення нової та іншої 
філософії. 

4. Слід звернути увагу, що, заговоривши про смисл, Ріккерт майже одразу 
заговорює і про цінність: питання смислу життя і питання цінності життя для нього 
тісно пов‘язані, але не тотожні. Як співвідносяться смисл і цінність, розкриється по 
ходу міркування пізніше. 

5. Наскільки світ як об‘єкт відрізняється від світу як наділеного смислом, 
настільки різняться й інтелектуальні процедури, з якими до світу, у першому та 
другому разі, звертається людина: у першому вимірі, йдеться про процедуру пояснення, 
у другому – про процедуру розуміння. 

6. Чим би не була цінність, вона характеризує і не сам по собі об‘єкт, і не самого 
по собі суб‘єкта, а певний вимір їхнього взаємозв‘язку. При цьому цінність не 
співпадає з оцінкою: приміром, для Ріккерта інтуїтивно переконлива теза, що цінність 
для людини мають не лише відкриті, але й ще не відкриті нею наукові істини. Отже, 
цінність залежить від співвідношення суб‘єкта з об‘єктом, але не залежить від того, як 
сам суб‘єкт усвідомлює це співвідношення. Звідси можна вивести, що цінністю є 
співвідношення об‘єкта з дійсними потребами суб‘єкта – усвідомлює суб‘єкт свої 
потреби чи ні, знає про існування цього об‘єкта чи не знає. 

7. Відтак, світ складається не з об‘єктів та суб‘єктів, а з об‘єктів, суб‘єктів та 
цінностей. Перші дві складові світу, об‘єкти та суб‘єкти, загалом утворюють дійсність, 
а отже, можна сказати і так, що світ як ціле складається з дійсності та цінностей. 
Оскільки ж предметом філософії, як було заявлено на самому початку міркування, є 
саме світ як ціле, філософія починається лише там, де починається цінність – і притому 
філософія більше не мусить впадати, як вона постійно робила раніше, ані в об‘єктивізм, 
ані в суб‘єктивізм. 

8. Оскільки, як каже Ріккерт, "сутність цінності полягає в її значущості", для 
теорії цінностей зручніше звертатися до аналізу таких цінностей, які вже проявили 
свою значущість для людини – або, іншими словами, були вже усвідомлені людиною як 
значущі. Саме з цією метою філософія і звертається до культури. 

9. Культура є сукупністю благ – себто, об‘єктів дійсності, наділених цінністю для 
людини і вже втягнутих в коло її життєдіяльності. Філософія, для Ріккерта, тимчасово 
перетворюється на культурологію задля того, аби виявити розмаїття культурних 
цінностей, і тим самим підійти до вирішення власної філософської задачі опису світу як 
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цілого. Культуру як дійсність, згідно Ріккерту, вивчає наука історія, яка відтак має 
перетворитися з "просто" історії на історію культури (аналогічна сполука проблеми 
цінностей та переорієнтації науки історії з політичної історії суспільства на історію 
культури виникне в двадцяті-тридцяті роки двадцятого століття в методологічних 
настановах французької "Школи Анналів"). 

10. Лише через розгляд історичних цінностей, накопичених в культурі (включно з 
етичними, естетичними, науковими, релігійними цінностями тощо), філософія може 
сформувати узагальнену "чисту теорію цінностей", таким чином виконуючи свою 
власну філософську місію. 

11. Втім, розв‘язанням проблеми цінностей ця місія ще не закінчується, бо, 
поділивши світ на цінності та дійсність, філософія має тепер поєднати те та інше, тим 
самим виявляючи єдність світу. Смисл і є тим третім, що об‘єднує цінності та дійсність. 
При цьому, на відміну від цінностей, смисл не утворює окремого виміру світу, а є саме 
"місточком" від одного його засадового виміру до іншого. Відповідно, пошук смислу – 
це не що інше як пошук з‘єднання цінностей та дійсності; можна сказати, що смисл має 
те в дійсності, в чому людиною знайдено цінність. Іншими словами, тепер вже йдеться 
якраз про оцінку, тобто, суб‘єктивне розкриття і переживання цінності; саме це і є тим, 
що люди називають смислом. 

12. Акт встановлення смислу, який є не чим іншим як актом визнання чи 
розуміння цінності, потребує ще іншої інтелектуальної процедури, ніж дійсність (вона 
пояснюється) та цінність (вона розуміється); на відміну від цих двох, смисл 
тлумачиться. Синтезом усіх трьох вимірів є таке ключове й підсумкове ствердження 
Ріккерта "Спочатку ми мусимо зрозуміти цінність культури в її історичному розмаїтті, 
лише тоді ми зможемо дійти тлумачення смислу нашого життя з точки зору цінностей". 
Ця синтетична робота і є тим, чого ми очікуємо від світогляду. Тлумачення смислу – 
ось, як виявляється, в чому полягає кінцеве завдання філософії як осмислення світу в 
цілому. 

13. Хибне тлумачення цього завдання філософії в пост-кантівській метафізиці 
(зокрема у Фіхте і Гегеля) призвело до того, що знайдений у дійсності смисл був 
поданий нею як особлива, об‘єктивно існуюча "метафізична реальність". Це і була, з 
точки зору Ріккерта, ключова помилка пост-кантівської філософії, через яку філософії 
другої половини дев‘ятнадцятого століття і довелося повертатися "назад до Канта". 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Як Ріккерт розуміє предмет філософії? Чому досі філософія не спромоглася осягнути 

свій предмет в усій його повноті? Чого бракувало попередній філософії, що вона не 
могла задовольнити потреби людського світогляду? 

2. Що таке цінність і якою є інтелектуальна процедура виявлення цінності? 
3. Що означає теза Ріккерта про розподіл світу на цінності та дійсність? 
4. Як і чому розмова про цінності змушує Ріккерта звертатися до культури? Навіщо, в 

логіці міркувань Ріккерта, філософії потрібно на певний час зайнятися історією, 
перетворивши її на історію культури? 

5. Що таке смисл, і чим він відрізняється від цінності? Якою є інтелектуальна 
процедура встановлення смислу? Як, з точки зору Ріккерта, правильно поставити 
питання про смисл життя? 

6. В чому, згідно Ріккерту, полягає головне завдання філософії, і як вона може 
виконати це завдання? 

7. В чому, згідно Ріккерту, полягає основна помилка пост-кантівської філософії, через 
яку німецькій філософії довелося повертатися "назад до Канта"? 
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ТЕМА 7. ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ М.ВЕБЕРА 
 

Макс Вебер, один з фундаторів соціології як окремої науки, дуже уважно 
слідкував за інтелектуальними новаціями свого часу. Не обминула його і пильна увага 
чільних німецьких філософів кінця дев‘ятнадцятого – початку двадцятого століття до 
проблеми цінності (яскравим свідченням чого є обговорювана у попередній темі 
розвідка Г.Ріккерта). Розробляючи методологію соціологічного вивчення суспільного 
минулого, Вебер ставить у центр своєї уваги саме ціннісні орієнтації типових 
представників відповідного суспільства. 

Справді, як соціолог може вивчати минуле – за відсутності можливостей провести 
опитування, зібрати фокус-групу, а у багатьох випадках навіть і зібрати вірогідну 
статистичну інформацію? Дві методологічні новації Вебера, які дозволяють відповісти 
на це питання, можна позначити як "метод ідеальних типів" та "віднесення до 
цінності". 

"Метод ідеальних типів" означає, що, звертаючись до суспільства минулого, ми 
прагнемо описати не стільки реально існуючі особистості та спільноти, скільки ідеальні 
типи поведінки, притаманні (як взірцева модель або повторюваний спосіб дії) різним 
представникам того чи іншого суспільства (у певний час, або за різних часів). Скажімо, 
коли ми говоримо про "середньовічного селянина" або "середньовічного монаха", якого 
селянина і якого монаха ми маємо на увазі? У об‘єкта нашої думки немає ані імені, ані 
прізвища, ані визначеної дати та місця народження; це саме і є "ідеальний тип", 
сконструйований нами аналітично з метою узагальнення наших уявлень про структуру 
та типові моделі діяльності, притаманні суспільству європейського середньовіччя. 

У свою чергу, встановлення і опис "ідеального типу" дозволяє не лише 
ідентифікувати його як такий (в термінології Ріккерта, це пояснення), але й, через 
поведінку, виявити його ціннісні орієнтації та уявлення про сенс життя (в термінології 
Ріккерта, перейти від пояснення до розуміння та тлумачення). Здійснити цей перехід від 
опису та пояснення до розуміння і тлумачення й дозволяє процедура "віднесення до 
цінності": ми описуємо історично зафіксовані способи діяльності, і намагаємося 
зрозуміти, які ціннісні орієнтації спричинилися до того, що відповідні люди (поведінка 
яких вже узагальнена нами в "ідеальний тип") діяли в історії саме так, як вони діяли. 

Ця теоретична модель є потужним засобом аналізу культурних явищ, яскравою 
ілюстрацією чого є запропонована студентам для вивчення розвідка Вебера "Теорія 
ступенів та напрямків релігійного неприйняття світу" (1916). 

1. На початку цієї розвідки Вебер пояснює, що саме він розуміє під "ідеальним 
типом", і навіщо потрібний цей "ідеальний тип" як аналітичний інструмент історичної 
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соціології. Студентам рекомендується звернути увагу, що один "ідеальний тип" вказано 
Вебером вже у самій назві його роботи: "релігійне неприйняття світу". Справді, що за 
феномен описується цією формулою? Очевидно, що йдеться не про діяльність 
конкретної особи, а про, сказати б, світоглядну – а отже, ціннісну (згадаємо ще раз 
Ріккерта!) орієнтацію, яка реалізується у відповідному типі соціальної поведінки. Отже, 
маємо "ідеальний тип" у власне веберівському розумінні цієї формули. 

2. В межах типових моделей поведінки релігійної людини, Вебер виокремлює тип 
аскета і містика (чаклуна, далі пророка): перший веде від світу, другий має місію щодо 
перетворення світу. Але перетворення світу, яке несе з собою пророк чи спаситель, 
насправді ще гостріше конфліктує зі світом та його порядками, бо були завжди 
зорієнтовані не на суспільні, а на суто внутрішні, власне релігійні цінності як засоби 
спасіння. 

3. Далі Вебер поступово розгортає цей конфлікт в соціальній площині, 
показуючи, як несумісність ціннісних орієнтацій зумовлює неприйняття релігійною 
людиною, в остаточному рахунку, всіх (за винятком лише власної Церкви – і те не 
завжди) соціальних інститутів. 

4. Найбільш раннім і наочним є конфлікт релігійної спільноти з традиційним для 
будь-якого пост-архаїчного суспільства інститутом сім‘ї. (NB: "релігійна спільнота" в 
цьому ствердженні – це ще один приклад "ідеального типу", якими ми, описуючи 
історію культури, насправді користуємося постійно, хоча здебільшого не усвідомлюємо 
методологічної сутності цієї процедури). 

5. Наступний крок аналізу – конфлікт релігії та раціонального господарства: знов-
таки, як принципово різних типів соціальної поведінки, заснованих на несумісних 
ціннісних орієнтаціях. У цього конфлікту бували, втім, і щасливі винятки: так, релігійні 
та господарські цінності винятково несуперечливо сполучилися в Західній Європі в 
період раннього протестантизму (коли будь-яка господарська діяльність тлумачилася 
як релігійне служіння), що великою мірою зумовило неймовірно швидкий економічний 
зріст модерного Заходу (цей історичний прецедент докладно описаний Вебером у його 
найбільш знаменитому творі "Протестантська етика і дух капіталізму"). 

6. Ще гострішим є конфлікт релігійної та політичної спільноти, які також, в 
остаточному рахунку, засновані на взаємно несумісних ціннісних орієнтаціях. 
Особливої гостроти цьому протистоянню додає той факт, що політична спільнота, на 
відміну від економічної, може виступати як пряма суперниця релігійної етики, 
вимагаючи від людини беззастережної відданості державі. Варіанти розв‘язання цього 
конфлікту включають спроби ототожнення релігійних та політичних цінностей 
(ідеологія пуританства; студентам рекомендується згадати також "Левіафан" Гоббса), 
або відхід від активної участі в політичних справах, з належним, наскільки це 
необхідно, підкоренням релігійної спільноти політичній владі. 

7. На певному рівні, релігійно орієнтована людина протистоїть не лише 
політичній чи господарчій, але й будь-якій взагалі раціональності, оскільки релігійне 
ставлення до світу ніколи не може бути раціоналізованим повністю й остаточно. Тут 
Вебер вбачає джерело заперечення світу або в пасивній формі "недіяння", або в 
активній формі ірраціональної харизми. 

8. Конфліктуючи з раціональними соціальними інстутами, специфічна релігійна 
етика, втім, знаходиться в не меншому конфлікті і з інститутами нераціональними чи 
антираціональними, найважливіші з яких представлені для Вебера сферами еротики та 
естетики. Тут також є винятки (релігійне мистецтво, релігійні еротичні практики), але 
конфліктність залишається загальноісторичним правилом. 

9. На додачу, найбільш принциповим з усіх Вебер вважає конфлікт релігійної та 
пізнавальної орієнтації людини. 
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10. Узагальнюючи все сказане вище, можна зробити висновок про неминучість 
непримиренного конфлікту релігії і загалом культури: адже прагнення людини 
"досягти вершин культури" не може не видаватися релігійній людині, зорієнтованій на 
"потойбічні" духовні цінності, вщент позбавленим сенсу. Саме цей висновок і завершує 
статтю Вебера 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Що таке "ідеальний тип"? Які "ідеальні типи" згадуються Вебером в роботі "Теорія 

ступенів та напрямків релігійного неприйняття світу"? 
2. Що таке "віднесення до цінності"? Як ця процедура застосовується Вебером в роботі 

"Теорія ступенів та напрямків релігійного неприйняття світу"? 
3. З якими цінностями та соціальними інститутами релігійна людина/спільнота, з 

об‘єктивних причин, вступає в конфлікт? В яких вимірах тут можливі компроміси 
(назвавши їх, назвіть, будь ласка, конкретні історичні прецеденти), і чи можуть ці 
компроміси встановитися як правило? 

4. Чим обґрунтовується висновок Вебера про загальний конфлікт релігії та культури? 
Чи згодні Ви з таким висновком? Якщо ні, наведіть Ваші аргументи, які 
спростовували б аргументи Вебера. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ ДО МОДУЛЮ 1. 
 
Концепція культури в філософії Канта. 
Концепція культури в філософії Гегеля. 
Концепція культури в філософії Маркса і радянського марксизму. 
Концепція культури в філософії позитивізму (І.Тен). 
Концепція культури в філософії неокантіанства (Г.Ріккерт). 
Метод "ідеальних типів" в історичній соціології М.Вебера. 
Аналіз співвідношення релігії та культури в соціології М.Вебера 

 
Література до семінару вказана в описі тем модулю. 
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МОДУЛЬ 2. ЦИКЛІЧНІ ТА ЦИКЛІЧНО-ЛІНІЙНІ 
КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ 

 
 

ТЕМА 8. ПЕРШІ ЦИКЛІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ 
(Н.ДАНІЛЕВСЬКИЙ, О.ШПЕНГЛЕР) 

 
Ідеї про те, що історія суспільства і культури подібна до кола, а не до висхідної 

лінії, побутували у людей з давніх давен: адже саме на циклічній, колоподібній інтуїції 
часу засноване сприйняття світу в архаїчній міфологічної свідомості. Але розгалужені 
концепції, що розглядають історію культури людства не як один наскрізний висхідний 
процес, а як сукупність замкнених один для одного локальних циклів, з‘являються не 
раніше другої половини дев‘ятнадцятого – початку двадцятого століття. Неважко 
здогадатися, що їхня поява стала проявом незадоволення всезагальними концепціями 
єдиного руху людської історії на кшталт гегелівської. Але локальний культурний 
контекст, що сприяв появі таких концепцій в Західній Європі та Російській імперії, був 
доволі різним. 

Безумовна першість у створенні теоретичної моделі розвитку культури людства 
як сукупності локальних циклів належить російському мислителю Н.Я.Данілевському, 
який декларував своє бачення всесвітньої історії у своєму головному труді "Росія та 
Європа" (1868). Для розуміння ідей Данілевського важливо знати, що він був 
природознавцем (ботаніком та біологом) за освітою і слов‘янофілом за переконаннями. 
Друге зумовило його незадоволення Гегелем та усіма іншими теоріями, що 
приписували Росії "європейський шлях розвитку", вважаючи його єдиним  і 
безальтернативним магістральним шляхом всесвітньої історії. Перше допомогло знайти 
життєздатну альтернативу: локальні культури, представлені різними народами, 
настільки ж органічні для місця і способу свого перебування, як і їхнє специфічне 
природне оточення (для порівняння тут варто згадати міркування про мистецтво 
І.Тена); вважати, що усім країнам світу притаманний один і той же вектор історичного 
розвитку, настільки ж безглуздо, як приписувати одні і ті ж закони розвитку рослинам 
чи тваринам різних видів та кліматичних поясів. Росії, на думку Данілевського, не 
може бути "по дорозі" із Заходом, бо вона є центром іншого світу, світу слов‘янства, і 
разом з усіма слов‘янами складає особливий, відмінний від західного, "культурно-
історичний тип". Міркування про культурний "ґрунт", тісно пов‘язані зі слов‘янофіль-
ською ідеологію "почвенничества", дозволили Данілевському творчо підійти до 
багатьох проблем історії культури (зокрема, створити оригінальну класифікацію 
міжкультурних взаємин з використанням аграрної метафорики). 

Втім, значно більшого поширення такий підхід до історії культури набув за 
півстоліття, після публікації у 1918 році першого тому книги Освальда Шпенглера "Der 
Untergang der Abendlandes", що у російському перекладі пізніше отримала назву "Закат 
Европы" (буквально назва праці Шпенглера містить складну гру слів: її дослівним 
перекладом є "Захід (або: Присмерк) Заходу", при тому що німецьке Abendland – 
"Захід, країни Заходу" – буквально означає "вечірні землі"). Видана наприкінці першої 
світової війни, що багатьма сприймалася як ознака остаточної катастрофи усієї західної 
цивілізації, книга Шпенглера не лише підтверджувала цей діагноз, але й пояснювала 
його з посиланням на універсальні закони всесвітньої історії. 

Парадокс, як і у Данілевського, тут полягає в тому, що закони всесвітньої історії 
таки є універсальними, але їхня універсальність, на відміну від законів всесвітньої 
історії за Гегелем, є суто формальною. Всесвітня історія, для Шпенглера, складається з 
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історії окремих локальних культур, кожна з яких проходить одні й ті ж фази 
історичного розвитку; але, проходячи ці фази, кожна культура живе і вмирає як 
окремий організм, передаючи іншим культурам/організмам не більше, ніж тварина 
може "передати" іншим тваринам, котрі з‘їдають її тіло після смерті. Зараз, на думку 
Шпенглера, настав час вмирання культури Заходу, яка вже віджила свій законний вік; 
на зміну їй прийдуть інші культури, що зараз знаходяться на більш ранніх стадіях 
власного розвитку. 

На самому початку свого твору Шпенглер ставить надзвичайно важливу для 
теорії культури загальнометодологічну проблему. Чи є, власне, логіка історії, і якщо 
так, то в чому вона полягає? І чи потрібна особлива логіка пізнання для розуміння цієї 
логіки історії? Відповідь Шпенглера на обидва питання ствердна: (1) логікою історії є 
логіка життя, яке завжди проходить один і той самий шлях від народження до смерті; 
(2) особлива логіка пізнання історії суспільства потрібна, і вона, як і пізнання життя в 
біології, мусить бути заснованою на аналогії форм. Отже, вивчення культури є, по суті, 
морфологією культурних форм, подібно тому, як біологія є морфологією форм живої 
природи.  

Шпенглер гостро критикує сформовані у європейців уявлення про спрямованість 
всесвітньої історії, розкриваючи, що за всесвітні тут насправді видаються закони історії 
лише західного світу. Зокрема, це стосується загальновизнаної, але хибної та нісенітної 
схеми розвитку світової історії у вигляді тріади "Стародавній світ – Середньовіччя – 
Новий час". Для Шпенглера, навпаки, самоочевидним є те, що так званий "стародавній 
світ", як і раннє середньовіччя, належить зовсім іншій культурі, яка вже віджила свій 
вік і померла; її історія – це не наша, а зовсім інша, чужа історія. 

Останнє так само можна сказати і про історію Росії, яку було б безглуздо 
поєднувати з історією Заходу в єдине ціле (тут Шпенглер явно спирається на спадщину 
Данілевського, в ідеях котрого він був обізнаний). 

Відтак, Шпенглера можна вважати одним з перших, і одним з найрадикальніших, 
критиків так званого "європоцентризму" – себто, погляду на всесвітню історію як на 
історію Заходу, або ж (що по суті те саме) погляд на історію Заходу як на квінтесенцію 
і найвищий щабель всесвітньої історії. Для Шпенглера подібний погляд – не більше ніж 
"оптичне марево", а "всесвітня історія" як єдине ціле – вигаданий західною людиною 
фантом, в якому "дух Заходу змішується зі смислом всесвіту". Тим самим Шпенглер 
категорично відкидає лінійну концепцію історії як єдиного висхідного руху. 

Позбувшись фантому "людства", ми, за Шпенглером, розкриваємо для себе 
реальне розмаїття культурних форм, які загалом є подібними – що й відкривається 
аналогією – у різних культур на одних і тих же стадіях їхнього життєвого циклу 
(котрий різні культури, звісна річ, проходять кожна у свій час). Зокрема, загальним 
законом є те, що наприкінці тисячолітнього циклу свого існування кожна культура 
вироджується в цивілізацію. Цивілізація для Шпенглера – це стадія занепаду культури, 
коли та більше нездатна творити нові духовні змісти, і тим охочіше вкладає сили у 
примноження матеріальних предметів за вже раніше створеними культурними 
зразками. Формування імперії також є безпомилковою ознакою, що культура перейшла 
у свою пізню фазу цивілізації. В цьому плані, наполеонівські завоювання, далі розквіт 
британської імперії у дев‘ятнадцятому столітті, далі підйом германської імперії, і 
загалом перехід західної політичної культури на рейки імперіалізму морфологічно 
подібні останнім завоюванням римської імперії, за якими також настала її швидка 
руйнація (різниця лише в тому, що Рим зруйнували варвари, тоді як сучасні західні 
європейці в ході першої світової війни успішно руйнували самі себе). 

Красномовним свідченням і евристичної сили морфології культури Шпенглера є 
порівняльні таблиці, які наочно демонструють подібність фаз розвитку чотирьох 
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культур: індійської, античної, арабської та західної, кожна зі своїм тисячолітнім 
циклом. Водночас, ці таблиці демонструють і обмеженість, певний схематизм підходу 
Шпенглера, через який він, на догоду схемі, нерідко сполучає надзвичайно далекі 
культурні явища (наприклад, розглядаючи раннє християнство як першу фазу 
розвитку… арабської культури). 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Чи вважаєте Ви, що існує єдина логіка розвитку всесвітньої історії? Якщо так, то чи 

згодні Ви зі Шпенглером, що ця логіка є відтворенням життєвих циклів організмів у 
живій природі, де організмами виступають окремі культури? Що при цьому 
розуміється під "культурою"? 

2. Поясніть сутність ідеї Шпенглера про вивчення культури з позицій морфології. 
Наскільки продуктивним Ви вважаєте такий підхід до порівняння культур, які 
існують одночасно в різних регіонах, або існують (існували) за різних часів? 

3. Що таке "європоцентризм"? Як і за що Шпенглер критикує європоцентризм, і 
наскільки Ви згодні з його критикою? 

4. Як, згідно Шпенглеру, співвідносяться культура і цивілізація? Як співвідносяться 
цивілізація та імперіалізм? 

5. Наскільки Ви згодні з аналогією культурних форм, заявленою Шпенглером в 
порівняльній таблиці розвитку чотирьох світових культур? 
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ТЕМА 9. ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦИКЛІВ  
В ІСТОРИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ П.СОРОКІНА 

 
Як і Макс Вебер, Пітірім Сорокін є соціологом і дивиться на культуру очима 

соціолога. Як і Вебера, Сорокіна, у його поглядах на культуру, цікавить насамперед 
історичний аспект – себто, йдеться знов про соціологічне вивчення культурного 
минулого. Але Сорокін, на відміну від Вебера, знайшов спосіб, вивчаючи минуле, 
скористатися і такими звичними соціологічними методами як фокус-групи, збір та 
інтерпретація статистичної інформації тощо. Результатом стала власна сорокінська 
концепція розвитку всесвітньої історії, яка носить одночасно лінійний та циклічний 
характер. Цю концепцію найбільш виразно викладено в фундаментальному творі 
"Криза нашого часу" (1941). 

Сорокін, як і Шпенглер, констатує кризу західної культури, ознакою якої для них 
обох є перша (а для Сорокіна вже і друга) світова війна; але якщо для Шпенглера 
сутність цієї кризи – це вмирання локальної культури Заходу, що вже виродилася у 
бездушну цивілізацію, то Сорокіну йдеться про кризу одного з трьох можливих 
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культурних типів, які в історії культури людства постійно змінюють один одного. Два з 
цих трьох типів є протилежними крайнощами, які Сорокін іменує "чуттєвою" та 
"ідеаціональою" культурою; проміжний тип, що суміщає в собі риси обох крайніх, 
отримує у Сорокіна назву "ідеалістична культура". 

Ідеаціональна культура зорієнтована на надчутливе та надприродне (яскравим 
прикладом є європейське середньовіччя з його тяжінням до трансцендентного, 
надчутливого Бога). Навпаки, чуттєва культура зорієнтована на природне, матеріальне, 
чуттєво дане. Ідеалістична культура посідає проміжну позицію: її головним 
спрямуванням є пошук надчуттєвого в чуттєвому. Ідеалістична культура розквітає в 
момент переходу від одного з крайніх культурних типів до іншого – як, наприклад, в 
Греції V-IV століть до н.е., або в Західній Європі XIII-XIV століть: в обох випадках, 
більш рання стадія (архаїчна Греція, середньовіччя) є стадією домінування 
ідеаціональної культури, а більш пізня (грецький еллінізм, європейська модерність) – 
стадією домінування чуттєвої культури. З цієї точки зору, нинішня криза Заходу є 
насправді кризою того самого чуттєвого типу культури, за яким настане зовсім не 
остаточна загибель, а новий перехід до культури ідеалістичної і далі до ідеаціональної. 
Загалом, вважає Сорокін, за три тисячоліття розвитку греко-римської і західної історії 
(на відміну від Шпенглера, для нього це, очевидно, одна і та ж історія) такий перехід 
відбувався всього-лише чотири рази. 

Далі Сорокін винахідливо простежує прояви трьох виявлених ним культурних  
типів в різних сферах культури – починаючи з мистецтва (художньої культури), але 
зовсім не обмежуючись лише художніми формами. Цілком очікувано, ідеаціональне 
мистецтво, як його бачить Сорокін, є суто символічним як спосіб позначення 
надчутливого (добрим прикладом такого мистецтва є ікона); чуттєве мистецтво, 
навпаки, зорієнтовано на матеріальне і "поцейбічне" (наприклад, "реалізм" в мистецтві 
нового часу), а ідеалістичне є почасти чуттєвим, почасти надчуттєвим (таку 
характеристику можна, наприклад, застосувати до мистецтва Ренесансу). Простежуючи 
історичну динаміку переходів від одного типу мистецтва до іншого, Сорокін, як добрий 
соціолог, оперує цифрами та експертними оцінками, залучивши декілька сот 
професійних мистецтвознавців для попередньої експертної оцінки змісту більше ніж 
ста тисяч творів мистецтва (що, за усіма канонами соціології, може вважатися 
репрезентативною соціологічною вибіркою). Важливо зазначити, що Сорокін піддає 
статистичній обробці не лише зміст творів мистецтва (релігійний або світський), але й 
їхній стиль, який він поділяє на візуальний (чуттєвий), ідеаціональний (символічний та 
формальний), експресіоністичний (очевидно, відповідник ідеалістичного типу 
культури) та змішаний. Кризу мистецтва сьогодення Сорокін, також очікувано, 
визначає як кризу чуттєвого типу мистецтва, якому вже пора поступитися місцем 
іншому типу. 

Як і у Шпенглера, підхід Сорокіна дозволяє йому віднайти несподівані й інколи 
вражаючі культурні аналогії – коли, наприклад, політичний стиль комуністів та 
фашистів прозорливо уподібнюється модерністському стилю в образотворчому 
мистецтві. В той же час, залишається відкритим питання, чи не приноситься і тут де не 
де реальна складність історичного матеріалу в жертву універсальній пояснювальній 
схемі. 

Ті ж самі три типи культури, які найбільш наочно виступають в мистецтві, можна 
знайти і в пізнанні, або, у термінах Сорокіна, в "системах істини", якими він вважає 
науку, релігію та філософію. І те, і друге, і третє на відповідних стадіях розвитку 
культури також набуває ідеаціонального, ідеалістичного або чуттєвого характеру: у 
першому разі, істина, як і краса, шукається у надчуттєвому; у другому разі, в синтезі 
надчуттєвого й чуттєвого; у третьому разі, виключно в устрої чуттєвого (звідси, 
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зокрема, розвиток в західній культурі останніх століть філософії матеріалізму). Сорокін 
і тут оперує статистикою, підраховуючи кількість наукових відкриттів та технічних 
винаходів (за методикою, яка в цьому творі докладно не розкривається), аби унаочнити 
той факт, що інтенсивність таких відкриттів є максимальною в періоди домінування 
чуттєвої культури і мінімальною в періоди домінування культури ідеаціональної. 

Не менш цікавим є сорокінський аналіз проявів все тих же трьох культурних типів 
в галузях етики і права. Як доводить Сорокін, і правові, і етичні норми також можуть 
покладатися і на чуттєве, і на надчуттєве (ідеаціональне), і на змішане (ідеалістичне) 
обґрунтування. Відтак, Сорокін простежує, у вимірі своєї концепції, усі основні сфери 
духовної культури, доводячи тим самим, що його бачення історії культури носить не 
лише ґрунтовний, але й насправді всеохопний характер. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Як Сорокін пояснює кризу сучасної йому західної культури? Чи йдеться Сорокіну 

про її остаточну загибель? 
2. Які три культурних типи виокремлює Сорокін? Якою є історична динаміка зміни цих 

культурних типів? Коли в історії греко-римського та західноєвропейського 
суспільства домінує ідеаціональний тип культури? ідеалістичний? чуттєвий? Скільки 
разів ці типи культур встигли змінити один одного, якщо рахувати від початку 
розвитку античної Греції? 

3. Як проявляються виокремленні Сорокіним три типи культури в мистецтві? політиці? 
філософії? релігії? науці? етиці? праві? Чи згодні Ви, що всі ці прояви, взяті разом, 
підтверджують основну тезу Сорокіна про існування трьох культурних типів, які 
історично змінюють один одного? 

4. На Ваш погляд, чи можна вважати, що виявлені Сорокіним закономірності описують 
основну, засадову логіку розвитку західноєвропейської культури? Чи може бути ця 
ж логіка застосована і до інших культурних регіонів світу, і відтак бути розглянутою 
як універсальна логіка розвитку культури людства? 

 
ЛІТЕРАТУРА 

Основна література. 
1. П.Сорокин. Кризис нашего времени // П.Сорокин. Человек, цивилизация, общество. 

– М.: Изд-во политич. лит.-ры, 1992. – С. 427-467, 488-499. 
 
Додаткова література. 

2. П.Зюзев. Интегрализм Питирима Сорокина и теория цивилизаций // Философия и 
общество. – 2004. – № 3. – С. 143-156. 

3. Философия культуры: становление и развитие. – СПб., 1998 (раздел 
"Интеграционная теория культуры П.Сорокина"). 

4. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб: Питер, 2006. (глава 14 – "Теории 
культурно-исторического процесса", § 6). 

5. Введение в культурологию: учеб. пос. для вузов. – М.: Владос, 1996. (раздел 
"Культурологические концепции Н.Данилевского, Ф.Ницше, О.Шпенглера и 
П.Сорокина"). 

 
ТЕМА 10. ЦИКЛІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ В 

ІСТОРИЧНІЙ ЕТНОЛОГІЇ Л.ГУМІЛЬОВА 
 

Лев Гумільов, етнолог, історик та географ, є автором оригінальної концепції 
етногенезу (розвитку етносу), яка свого часу викликала палкі дискусії в радянській 
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науці. Найбільш системно ця концепція викладена в засадовому творі Гумільова 
"Етногенез і біосфера Землі" (1979). Ідеї Гумільова нагадують про концептуальну 
спадщину Данілевського і Шпенглера, оскільки Гумільов також мислить історію як 
сукупність ізольованих історій локальних культурних спільнот, кожна з яких проживає 
свій життєвий цикл; але якщо у Данілевського така спільнота визначається як 
"культурно-історичний тип", а у Шпенглера – як просто "культура" (арабська, західна, 
індійська тощо), то у Гумільова такою спільнотою виявляється етнос. 

1. Що таке, власне, етнос? Як би то не було, всі згодні, що етнос – це спільнота 
людей, наділених відчуттям спільного "ми", яке дозволяє їм протиставляти "свою" 
спільноту усім іншим. Складність в тому, що усі аспекти людського життя – зокрема, 
мова, ідеологія та культура – можуть бути, а можуть і не бути використані як підстава 
для формування цього загадкового етнічного "ми". Відтак, етнос не є ані мовною, ані 
ідеологічною, ані навіть культурною спільнотою; він, радше, є продуктом людського 
самовизначення, матеріалом для якого певною мірою може стати все вищеназване. Але 
це не означає, що свою етнічну належність людина визначає цілком довільно. Навпаки, 
належність до етносу, як правило, є несвідомою, і проявляється здебільшого на рівні 
інтуїтивної самоідентифікації (ми – китайці, ми – росіяни, ми – перси, римляни, 
європейці тощо). 

2. Різним стадіям розвитку етносу відповідають чотири різних відчуття часу. 
Зокрема, для початкового періоду формування етносу характерний пасеїзм - орієнтація 
на історичне минуле, в якому утворювачі нової етнічної спільноти знаходять собі 
ідеальне (як правило, не стільки реальне, скільки вигадане, міфологічне) минуле. Далі 
місце пасеїзму заступає актуалізм – бажання жити теперішнім, тут і зараз. Після 
актуалізму настає футуризм: тут люди відвертаються і від минулого, і від 
теперішнього, заради ідеального майбутнього (Гумільов наводить, як приклади, 
ідеалізм Платона, іудейський хіліазм і рух альбигойців, щоправда не уточнюючи при 
цьому, які саме етноси, в кожному з цих випадків, відтак перейшли від актуалізму до 
футуризму). Четвертим і останнім способом орієнтації в часі є ігнорування часу як 
такого, котре домінує на стадії вмирання етносу і залишається домінуючим, допоки не 
почне формуватися нова етнічна спільнота. 

3. Етнос для Гумільова є центральною ланкою етнічної ієрархії, найвищій щабель 
якої посідає суперетнос – група етносів, що існує як історично та географічно стабільне 
ціле й суб‘єктивно відчувається членами цих етносів як найбільш загальне "ми" після 
"ми" загалом усього людства. Далі йде етнос – стала спільнота людей, що розділяють 
певний динамічний стереотип поведінки й на рівні повсякденного життя знов-таки 
ідентифікують себе як "ми" на відміну від усіх інших. Складовою етносу є субетнос; 
ще більш дрібними етнічними угрупуваннями є консорція (група людей, ще істотно 
чужих один одному, але об‘єднаних спільною історичною долею) та конвіксія (група 
людей, об‘єднаних подібним характером побуту та сімейними зв‘язками; потенційно 
така група може перетворитися на субетнос і далі на етнос). 

4. В своїх поглядах на всесвітню історію Гумільов свідомо долучається до так 
званої "культурно-історичної школи", для якої людська історія є історією окремих 
локальних культур (крім Данілевського і Шпенглера, Гумільов зараховує до цієї школи 
і А.Тойнбі, хоча концепція останнього є складнішою і глибшою, ніж вона подана в 
описі Гумільова). Водночас, Гумільов рішуче відкидає принципи так званої 
"всесвітньо-історичної школи", для якої вся світова історія складається в одну 
спрямовану висхідну лінію (класичним представником цієї школи й досі залишається 
Гегель). 

5. Окремим питанням для Гумільова є співвідношення історії етносу та історії 
культури. Закони того та іншого не ідентичні, але для Гумільова загалом саме логіка 
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розвитку етносу визначає трансформацію культурних явищ, а не навпаки. Культура, 
вважає Гумільов, існує лише як створіння людей – афористично кажучи, вона "існує, 
але не живе" – люди ж живуть етнічними спільнотами, бо саме таким є спосіб існу-
вання людини. Способом же існування етнічної спільноти, у свою чергу, є культура – 
як створіння етносу, через яке він формує й розвиває себе як унікальне історичне ціле. 

6. Найбільш оригінальна (й, для багатьох, найбільш спірна) частина концепції 
Гумільова пов‘язана з поняттям пасіонарності. Під пасіонарністю Гумільов розуміє 
особливий вид енергії, дія якої, власне, і скупчує людей в етнічні спільноти. Етнос 
народжується внаслідок енергетичного поштовху, який, на переконання Гумільова, 
щоразу має неземне походження. Енергія, надходячи на земну поверхню невідомо 
звідки, передається людям, які внаслідок історичних обставин опинилися в зоні такого 
енергетичного поштовху; відтак, вони немовби заряджаються надзвичайно високим 
рівнем енергії, завдяки якому й формується нова етнічна спільнота. Далі енергія цієї 
спільноти поступово згасає, чим і зумовлюється перехід етносу від одної до наступної 
фази свого розвитку, аж поки енергія не згасне до нуля, а етнос не припинить свого 
існування. Різні фази історії етносу – власне, етногенезу – проявляються в різних 
життєвих настановах членів етносу (жертовність, прагнення успіху, або, навпаки, 
самозбереження й прагнення тихого життя без ризику), що великою мірою пояснює і 
динаміку трансформації відповідної культури. 

7. Захищаючи свою теорію локальних етногенезів, Гумільов, крім Арнольда 
Тойнбі, сперечається також і з Карлом Ясперсом та його концепцією "осьового часу". 
Але і концепція Ясперса, як і концепція Тойнбі, представлені у Гумільова значно більш 
спрощено, ніж у власних творах розробників цих концепцій. 

8. Стадії чи фази етногенезу за Гумільовим (пасіонарний поштовх – підйом 
пасіонарності – надлом – інерція – обскурація – меморіальна фаза) докладно 
"розписують" процес поступової втрати етносом його початкової енергії. Саме цей 
енергетичний процес, на думку Гумільова, і спричиняє те, що ми зазвичай називаємо 
"занепад культури": насправді це невідворотна втрата енергії, коли творів мистецтва 
кількісно, як це не парадоксально, становиться поки що дедалі більше – але творчого 
духу вже дедалі менше. Це пояснення "занепаду культури" можна плідно порівняти. зі 
шпенглерівським описом цивілізації як стадії вмирання культури, а. також з 
сорокінським описом "чуттєвої культури", коли вона заступає місце ідеаціональної та 
ідеалістичної. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Як Гумільов розуміє сутність етносу? Чому, на думку Гумільова, етнос не може 

розглядатися ані як біологічна, ані як культурна (мовна, ідеологічна тощо) людська 
спільнота? 

2. Які циклічні закономірності виявляє Гумільов в житті етносу? Якою є 
закономірність зміни ставлення членів етнічної спільноти до часу? 

3. Якою, за Гумільовим, є ієрархія етнічних груп? Спробуйте застосувати цю ієрархію 
для опису етнічних спільнот / населення держав різних регіонів світу. Чи вважаєте 
ви етносом сучасних українців і (так чи ні) що Ви при цьому розумієте під 
"українцями"? 

4. Як, згідно Гумільову, пов‘язані етнос та культура – зокрема, історія етносу та історія 
культури? Які закономірності тут є засадовими, а які – похідними від перших? 

5. Що таке, за Гумільовим, "пасіонарність", і яку роль вона відіграє в житті етносу? 
6. Якими, за Гумільовим, є фази (стадії) розвитку етносу? Як розгляд стадій етногенезу 

дозволяє розтлумачити занепад (а також, очевидно, й розквіт) культури? 
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ТЕМА 11. СИНТЕЗ ЦИКЛІЧНИХ ТА ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ 

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В ІСТОРІОСОФІЇ А.ТОЙНБІ 
 

Арнольд Тойнбі є автором ще однієї надзвичайно впливової, особливо в 
англомовному світі, концептуальної моделі розвитку світової історії. Тойнбі, як і 
Сорокін, намагається певним чином сполучити у своїй моделі принципи лінійності та 
циклічності історичного процесу; але Тойнбі значно ближче, ніж Сорокін, до концепції 
локальних культур Шпенглера (Тойнбі називає такі історичні утворення цивілізаціями, 
відтак радикально змінюючи шпенглерівську термінологію). В запропонованих 
студентам статтях Тойнбі зі збірки "Цивілізація перед судом історії" (1948) автор 
розкриває не лише сутність свого бачення світової історії, але й як він поступово 
дійшов цього бачення. 

1. На відміну від інших розглянутих вище авторів, Тойнбі отримав "класичну" 
освіту – себто, почав своє вивчення історії культури зі стародавніх греків та римлян. На 
початку двадцятого століття такий освітній старт природно викликав запитання, яке 
досі вже ставили собі багато європейських мислителів (наприклад, Фрідріх Шлегель, 
Шеллінг та Гегель): а навіщо, власне, вивчати цю старовину людям сьогодення? 
Спираючись на досвід Шпенглера, можна було б спитати й різкіше: а це взагалі наша 
історія? Тойнбі знаходить у вивченні античності низку переваг – зокрема, цей відрізок 
історії вже даний нам як ціле, і тому в ньому легше одразу винайти головне, відсіявши 
другорядне. Але найбільш цінним є те, що саме в античності, як вважає Тойнбі, вперше 
сформувалося вселенське мислення: коли інші народи мислили своїми локальними 
масштабами, намагаючись відокремитися від сусідів і не претендуючи на контроль над 
усім, стародавні греки, а за ними і римляни, вперше заявили претензію на те, аби 
мислити масштабами усього людства. 

2. Поступово Тойнбі дійшов інтуїції бачення історії культури, дуже схожої на 
шпенглерівську: цивілізації, що існували у різні часи, є, як висловлюється Тойнбі, 
"філософськи одночасними" – себто, проходили, кожна в свою історичну добу, подібні 
(або ж і тотожні) фази свого розвитку. Цілком очікувано, вплив Шпенглера на Тойнбі 
виявився дуже вагомим. Але Шпенглер, як з‘ясував Тойнбі, просто констатує факт 
народження і розвитку своїх локальних культур (в термінології Тойнбі, цивілізацій), 
жодним чином його не пояснюючи. Звідси постала задача для Тойнбі: виявити 
механізм, який "запускає" цикл розвитку локальної культури/цивілізації, якщо навіть 
прийняти беззастережно, що самий цей цикл вибудовується точнісінько по моделі, 
запропонованій Шпенглером. 

3. Ідею, що підказала напрямок пошуку такого механізму, Тойнбі раптово 
знайшов… в "Фаусті" Гете: це ідея "виклику", який Мефістофель кидає Богу, а Бог, 
приймаючи цей виклик, переадресовує його своєму створінню, людині (сутність якої 
Мефістофелю дозволяється випробувати). Так Тойнбі дійшов своєї концепції 
"Виклику-та-Відповіді": спільнота людей починає інтенсивно розвиватися, коли 
отримує новий для неї зовнішній "виклик" (природний чи соціальний, себто, такий, що 
походить від іншої спільноти), і, під тиском цього виклику, не гине, але посилюється, 
знаходячи й розвиваючи в собі ресурси для адекватної відповіді. 
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4. Крім цього, Тойнбі модифікує концепцію Шпенглера і в частині співвідно-
шення культур/цивілізацій між собою: якщо у Шпенглера кожна з них гине цілком і 
остаточно, не залишаючи наступним культурам/цивілізаціям нічого живого, то у 
Тойнбі цивілізація може, навіть загинувши, залишити по собі, як метелик, своєрідну 
"лялечку", з якої може розвинутися нова, "дочірня" цивілізація. Саме за допомогою 
цього механізму Тойнбі відновлює зв‘язок античної та модерної західної цивілізації, 
існування якого Шпенглер категорично заперечує. Відтак, для Тойнбі, хоча антична 
цивілізація – це інша цивілізація, але її історія – це все ж таки наша історія. 

5. Знаходячи витоки циклічного бачення історичного процесу у греків та індусів, 
а лінійного – в іудаїзмі та зороастризмі, Тойнбі свідомо прагне поєднання цих двох 
моделей, що й відбувається в його концепції цивілізаційної наступності. 

6. На початку двадцятого століття багато західних європейців – а серед них, 
зокрема, і Шпенглер – жили з відчуттям "кінця історії". Шпенглер розтлумачив це 
відчуття як кінець західної культури; Сорокін – як кінець певного типу культури 
(чуттєвої), якому настав час поступитися іншому типу; для Тойнбі ж це відчуття 
характеризує лише долю певного соціального прошарку – "середнього класу" 
насамперед Англії, Північної Америки та Німеччини – чия історія справді добігла 
кінця, якщо розуміти під нею історію безроздільного імперіалістичного панування над 
світом. Але кінець цієї історії, звісно ж, зовсім не є кінцем історії як такої. 

7. Значно серйозніший виклик, ніж країни Заходу за останні півстоліття кидали 
одна одній, вони всі разом нині отримують від комуністичного світу, який претендує на 
захист інтересів всіх трудящих, в тому числі й пролетаріату в країнах Заходу. Але саме 
через цю останню обставину, а також через факт західного походження комуністичної 
ідеології, цей виклик, кинутий Заходу наче ззовні, насправді також є викликом Заходу 
самому собі. 

8. Інший виклик, цього разу відверто кинутий Заходом решті світу – це 
технологічний виклик, через який на сьогодні вже унеможливився звичний раніше 
автономний розвиток локальних цивілізацій. Простіше кажучи, Захід невідворотно 
глобалізував людський світ своїми технологіями, перетворивши його на єдине 
глобальне суспільство. Відтак, ситуація радикально змінилася: більше не буде загибелі 
одних локальних цивілізацій, які залишають багато простору для розвитку інших. 
Тепер йдеться лише про виживання чи загибель усього людства як глобальної 
цивілізації – а отже, людська історія перейшла у принципово нову фазу. 

9. Глобальними тепер стали і загрози – виклики, що людство тепер кидає самому 
собі як цілому – серед яких найнебезпечнішими є війни та класові конфлікти. Долаючи 
ці виклики, можна дійти з‘єднання деяких принципів західного капіталізму та радян-
ського комунізму, відтак вибудовуючи третій, єдиний шлях до порятунку людства. 

10. В світлі цього переходу людства від багатьох локальних історій до єдиної 
глобальної, нового звучання набуває питання, "чи повторюється історія?". Адже якщо 
історія повторюється, і закон циклічного розвитку діє невідворотно, новоутворена 
глобальна цивілізація також приречена пройти цей цикл і загинути. Чи фатальний 
такий прогноз розвитку людства? Для Тойнбі – ні, і саме тому він приділяє стільки 
уваги тому, якою мірою і в якому сенсі людська історія повторюється, і чим її 
повторення принципово відрізняються від повторюваних природних циклів. (Тим 
самим Тойнбі радикально відходить від методологічної настанови Шпенглера бачити в 
культурі суто органічне, себто, природне й не більше ніж природне за принципами 
свого існування "живе" утворення). Цікаво, що для Тойнбі повтори в історії різних 
цивілізацій є тим помітніше, чим ближче люди до оволодіння ситуацією в природі та 
своєму суспільстві – а отже, повторюваність історії є проявом єдиних законів не 
природи, а навпаки, людської творчості (тут варто згадати думку Канта про 
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принципово надприродний характер людської культури!). Що ж стосується 
повторювання розпаду, смерті цивілізації – тепер як єдиної глобальної цивілізації 
людства – такий фінал, на думку Тойнбі, можливий, але людство не приречене на 
нього. Альтернативою загибелі людської цивілізації є її радикальне оновлення (через 
стадію "лялечки" – нового метелика?), складовими якого для Тойнбі є зокрема (1) 
формування світового уряду, (2) компроміс соціальних систем капіталізму та 
соціалізму, і (3) відновлення релігійних засад світських інститутів – причому, якщо 
перше завдання видається Тойнбі найбільш нагальним, третє є найбільш засадовим (а 
для читачів Тойнбі, не виключено, що й найбільш спірним). 

11. У світлі подальшого розвитку ідей Тойнбі в цивілізаціології С.Гантінгтона, 
варто звернути особливу увагу на текст Тойнбі під назвою "Зіткнення цивілізацій". За 
часів Тойнбі, в середині двадцятого століття, таке зіткнення видається невідворотним; 
але Тойнбі вірить, що погляд з майбутнього буде відкривати в подіях двадцятого 
століття дедалі менше різного й дедалі більше спільного. В далекій історичній 
перспективі, головним процесом сьогодення є інтеграція людства в єдину світову 
цивілізацію, причому головним внеском у цей процес Заходу є технології, тоді як від 
інших цивілізацій йде насамперед духовне оновлення, яке охоплює зокрема й країни 
Заходу (Тойнбі називає цей процес "духовним контрнаступом"). Усі чотири 
найпоширеніших світових релігії, на переконання Тойнбі, народилися як відповіді 
незахідних цивілізацій на виклики Західного (на той час – греко-римського) світу. 
Можна припустити, що подібна духовна відповідь на технологічний виклик Заходу 
готується іншими цивілізаціями світу і сьогодні. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Який вплив на формування і розвиток поглядів Тойнбі мала його класична освіта? 
2. Чому найбільш помітним здобутком античної цивілізації Тойнбі вважає формування 

її носіями "вселенського мислення"? 
3. Чим бачення розвитку цивілізацій Тойнбі подібне, і чим воно відрізняється від 

бачення історії локальних культур у Шпенглера? 
4. Яку роль в історії цивілізацій, на думку Тойнбі, грає механізм "виклику-та-відповіді"? 

Наведіть приклади дії цього механізму з відомих Вам фактів історії культури. 
5. Як Тойнбі тлумачить популярну на початку двадцятого століття ідею "кінця історії"? 

Чим його тлумачення подібне, і чим воно відрізняється від тлумачень Шпенглера і 
Сорокіна? 

6. Наскільки змінюється характер історії людства в епоху глобалізації? Чому 
глобалізація всесвітньої історії змушує Тойнбі переосмислити питання, "чи 
повторюється історія"? 

7. На яких засадах західна і незахідні цивілізації, згідно Тойнбі, з‘єднуються в єдину 
світову цивілізацію? Яким є головний внесок до цієї глобальної цивілізації з боку 
Заходу і з боку незахідних цивілізацій? 

8. Чи приречена світова цивілізація (якщо вона справді вже сформована або зараз 
формується) на майбутню загибель? Якщо ні, що може її врятувати? 
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ТЕМА 12. ПОЛІТОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІСТОРІОСОФІЇ 
А.ТОЙНБІ В КОНЦЕПЦІЇ "ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ" 

С.ГАНТІНГТОНА 
 

Семюель Гантінгтон упродовж багатьох років був професором політології 
Гарвардського університету. Загалом його бачення світової історії сьогодення базується 
на концепції Тойнбі. Але Гантінгтон принципово розходиться з Тойнбі в прогнозах на 
(принаймні найближче) майбутнє людства. Якщо Тойнбі, в середині двадцятого 
століття, мріяв про поступове формування єдиної світової цивілізації, для Гантінгтона 
двадцять перше століття, навпаки, стане століттям зіткнення між собою декількох 
регіональних цивілізацій – без будь-якої перспективи їхнього об‘єднання, але водночас 
із суттєвим згасанням конфліктів всередині кожної з цих цивілізацій, взятої окремо. 

Уперше своє бачення найближчого історичного майбутнього людства Гантінгтон 
виклав у статті "Зіткнення цивілізацій?", надрукованій у 1993 році у надзвичайно 
впливовому (зокрема серед американського політикуму) журналі "Foreign Affairs". 
Стаття викликала великий резонанс, як серед теоретиків, так і серед політиків-
практиків – оскільки, на відміну від Тойнбі, Гантінгтон свідомо розгорнув теорію 
"локальних цивілізацій" в злободенну, політологічну площину, так що ставлення до 
його прогнозів розвитку людства у XXI столітті зрештою стало одним з реальних 
факторів впливу на зовнішню політику Сполучених Штатів останнього десятиліття. 
Більш докладно Гантінгтон виклав свої ідеї у книзі "Зіткнення цивілізацій і 
перетворення світового порядку" (1996). Студентам в електронній хрестоматії 
пропонуються і вказана стаття (повністю), і також фрагменти названої книги, підібрані 
так, аби вони не повторювали, а доповнювали тези, стисло викладені у статті. 

1. Гантінгтон, як і Тойнбі, вважає сучасну йому добу часом радикальних змін у 
світовому устрої. Але якщо Тойнбі головною зміною вважав перехід від сукупності 
локальних до єдиної глобальної цивілізації, Гантінгтону йдеться про принципову зміну 
типу майбутніх політичних конфліктів: на зміну конфліктам держав прийдуть (власне, 
вже приходять) конфлікти регіональних цивілізацій, які дедалі більше постають і 
усвідомлюють себе єдиним цілим. Стосовно Заходу, час до вісімнадцятого століття 
включно можна вважати часом конфліктів/війн між правителями, що прагнули 
розширити свої володіння; далі, у дев‘ятнадцятому столітті, їхнє місце заступили 
конфлікти/війни народів, представлених новонародженими національними державами; 
у двадцятому столітті новим типом конфлікту став конфлікт ідеологій (ліберальної, 
комуністичної та нацистської, а після поразки останньої – лише двох перших, аж до 
розпаду СРСР та руйнації світової спільноти "країн соціалістичного табору"). Тепер 
відходить в минуле і цей останній; далі ж, як було сказано, слід очікувати насамперед 
конфліктів між цивілізаціями. 

2. Під цивілізацією Гантінгтон розуміє приблизно те саме, що і Тойнбі, і при 
цьому визначає цивілізацію майже так, як Гумільов визначає суперетнос: це "культурна 
спільнота" найвищого рангу після людства в цілому, або, іншими словами, "найбільше 
ми" після всезагального (і, для Гантінгтона, радше формального) "ми – люди". В 
сучасному світі, вважає Гантінгтон, таких цивілізацій існує лише не більше восьми 
(раніше у статті названо загальну кількість шість): до цього переліку включено західну, 
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конфуціанську, японську, ісламську, індуїстську, православно-слов‘янську та 
латиноамериканську цивілізації, а також, можливо, окрему африканську цивілізацію. 
Як видно вже й з цього переліку, основою цивілізації для Гантінгтона, як правило, є 
релігія, і цивілізації найвиразніше протиставляються одна одній саме за релігійною 
ознакою (відтак, атеїстичну державу СРСР доводиться віднести до "православної 
цивілізації", з певною домішкою ісламської у її південних регіонах). 

3. Беззаперечному лідерству Заходу у цьому неминучому, для Гантінгтона, 
протистоянні цивілізацій скоро настане край: Захід сьогодні знаходиться на вершині 
своєї величі, але саме тому незахідні цивілізації дедалі активніше повертаються до 
власного культурного коріння. Культурні відмінності загалом (і релігійні зокрема) 
Гантінгтон вважає значно більш стійкими, ніж це видавалося Тойнбі: можна змінити 
ідеологію та політичний устрій, але змінити культурну ідентичність цивілізації ані 
практично, ані теоретично неможливо. Глобалізація лише допомогла усвідомленню 
цього принципового культурологічного висновку, тим самим стимулюючи внутрішню 
інтеграцію кожної названої цивілізації навколо її власної ідентичності, з опорою на 
відповідний центр політичного впливу (зокрема, для ісламської цивілізації сьогодення 
це, безумовно, Іран). 

4. На кордонах названих цивілізацій знаходяться культурно розколоті держави, 
серед яких Гантінгтон називає і Україну – через яку, очевидно, проходить розлом між 
цивілізацію Заходу і "православно-слов‘янською" цивілізацією, центром якої, певна річ, 
є Росія (попри те, що частина слов‘янських держав – хоча й не православних за 
домінуючою релігією – впевнено ідентифікує себе нині саме з цивілізацією Заходу). 
Головною проблемою "розколотих" країн є відсутність єдиної культурної ідентичності 
– через яке внутрішнє політичне життя, в разі набуття такою країною скільки-небудь 
реальної політичної незалежності, перетворюється на нескінченну боротьбу взаємно 
несумісних векторів культурно-цивілізаційного тяжіння (крім України, подібні процеси 
спостерігаються також в Мексиці, Туреччині, а інколи навіть і в Росії – в періоди 
апогеїв її [завжди тимчасової] вестернізації). Типовим для розколотих країн є й 
усвідомлення себе як "мосту", що начебто "з‘єднує" два різних культурних світи, а 
також пристрасть до відповідної культурної символіки (дволикий Янус, двоглавий орел 
тощо). 

5. Саме на кордонах цивілізацій розташовані абсолютна більшість військово-
політичних конфліктів в сучасному світі (індо-пакистанський, арабо-ізраїльський, 
російсько-кавказький, китайсько-тибетський, балканський тощо). Всередині ж цих 
кордонів, навпаки, шириться синдром "братніх країн", які об‘єднуються (зокрема й 
організаційно, в політико-економічно-військові блоки), аби спільно протистояти 
зовнішнім загрозам. 

6. Лідерство Заходу серед цивілізацій сьогодення яскраво проявляється в тому, 
що так зване "світове співтовариство" сьогодні загалом грає по західних правилах, а 
найбільш впливові міжнародні організації "світового" масштабу (зокрема такі як 
Світовий Банк та Міжнародний Валютний Фонд) є насправді суто західними 
установами, реальною метою яких є забезпечення й укріплення теперішнього 
домінування Заходу над рештою людства. Реакція незахідних цивілізацій на таке 
домінування Заходу може бути троякою: (1) ізоляція від Заходу, а отже – і від фатально 
залежного сьогодні від Заходу "світового співтовариства" [до дев‘ятнадцятого століття 
так намагалася діяти Японія, а сьогодні Північна Корея]; (2) приєднання до Заходу – 
реально можливе не стільки для цивілізацій [котрі відтак тимчасово чи постійно 
переходять на статус сателітів – пор. різні спроби вестернізації Російської імперії, 
СРСР та пострадянської Росії упродовж останніх двох століть], скільки для "розколо-
тих" держав міжцивілізаційного пограниччя; (3) створення противаги Заходу, з 
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формуванням альтернативного центру [або центрів] економічного та військового 
впливу [сьогодні це, очевидно, Китай, і, дедалі більше, також Індія; також ж 
намагається стати і сучасна Росія, а також Іран, як найбільш незалежний від Заходу 
лідер ісламського світу]. Найбільш потужний виклик Заходу кидають ті цивілізації, які 
є достатньо віддаленими від нього, аби успішно опиратися вестернізації в ідеології, 
водночас успішно оволодіваючи західними технологіями: для Гантінгтона такими є 
конфуціанська та ісламська цивілізації, які вже тяжіють до створення єдиного 
антизахідного "конфуціансько-ісламського військового блоку". 

7. Монографія Гантінгтона доповнює цю загальну схему (викладену вище за 
логікою статті 1993 року) багатьма красномовними фактами, а також деякими 
додатковими концептуальними узагальненнями. 

8. Зокрема, в розділі "Природа цивілізацій" Гантінгтон наводить огляд найбільш 
впливових тлумачень поняття цивілізації, запропонованих провідними західними 
теоретиками двадцятого століття, і робить загальний висновок, що спільним для всіх 
них є розуміння цивілізації як культурної цілісності – себто, об‘єднання людей 
насамперед за культурними ознаками, серед який чільне місце посідають мова, релігія 
та спосіб життя, а також, на додачу до них, певні біологічні особливості (раса), хоча 
представники однієї раси цілком можуть належати до різних і навіть ворожих одна до 
одної цивілізацій. 

9. В розділі "Відповіді Заходу і модернізація" звертає на себе увагу більш 
розгалужений аналіз західного "виклику" незахідним цивілізаціям, з розшаруванням 
західного впливу на "модернізацію" (технологічний вплив) та "вестернізацію" 
(ідеологічний вплив). Реакцією незахідних цивілізацій та їхніх окремих представників-
країн на цей подвійний виклик, вважає Гантінгтон, може бути (1) відкидання і першого 
і другого; (2) прийняття першого і другого; (3) прийняття модернізації з одночасною 
відмовою від вестернізації. 

10. Практичною рекомендацією Гантінгтона західним політикам сьогодення є 
укладення з незахідними цивілізаціями своєрідного глобального "пакту Молотова-
Ріббентропа", з поступовою відмовою Заходу від глобального лідерства і розподілу 
планети на зони домінування різних цивілізаційних центрів впливу. Політикою 
майбутнього мусить стати політика цивілізаційних противаг, коли одні культурні 
спільноти будуть укладати між собою тактичні союзи проти інших. Не виключається 
Гантінгтоном і третя світова війна, яка безумовно, якщо вона буде, буде війною між 
цивілізаціями, кожна з яких буде відстоювати проти інших не лише власну економічну 
та політичну самостійність, але й власну культурну ідентичність. Наскільки б не були 
імовірними (або, навпаки, неймовірними) подібні сценарії, немає сумніву, що подібні 
прогностичні сценарії існують і дуже уважно аналізуються не лише політологами, але й 
політиками сьогодення.  
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Чим подібні, і чим відрізняються погляди Гантінгтона і Тойнбі на характер минулої 

та майбутньої історії людства? 
2. Як Гантінгтон розуміє цивілізацію? Чи згодні Ви з тим, що в основі цивілізаційної 

ідентичності головну роль грають (як це стверджує Гантінгтон) саме релігійні 
ознаки? 

3. Якими, за Гантінгтоном, є ознаки культурно розколотої держави? Чи згодні Ви, що 
культурно розколотою державою, зокрема, є Україна? Чи вважаєте Ви реальним 
політичний розкол України, з відходом різних її частин до різних центрів 
цивілізаційного впливу? 
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4. Як, за Гантінгтоном, проявляється лідерство західної цивілізації в сучасному світі, і 
як позиція Заходу буде змінюватися у найближчому майбутньому? 

5. Якими є варіанти відповідей незахідних цивілізацій на кинутий Заходом "виклик"? 
До яких з цих варіантів сьогодні тяжіють існуючі світові цивілізації в цілому та їхні 
найбільші представники-країни? 

6. Чи вважаєте Ви реальним сценарій третьої світової війни, змальований 
Гантінгтоном? Чи згодні Ви, що така війна, якщо вона буде, буде саме війною 
локальних цивілізацій?  

7. Чи згодні Ви, що культурні ознаки, відповідно до розподілу людей по цивілізаціях як 
культурних спільнотах, відтак не з‘єднують, а навпаки, фатально роз‘єднують 
людство? 

 
ЛІТЕРАТУРА 

Основна література. 
1. С.Хантингтон. Столкновение цивилизаций? – Інтернет-ресурс 

http://www.archipelag.ru/geopolitics/stolknovenie/clash/clash/. 
2. С.Хантингтон. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка 

(фрагмент книги) – Інтернет-ресурс 
http://www.archipelag.ru/geopolitics/stolknovenie/clash/transformation/. 
 

 
ТЕМА 13. РЕСТАВРАЦІЯ ЛІНІЙНОГО БАЧЕННЯ ІСТОРІЇ 

КУЛЬТУРИ В КОНЦЕПЦІЇ "ОСЬОВОГО ЧАСУ" К.ЯСПЕРСА 
 

Широке розповсюдження в культурології та цивілізаціології двадцятого століття 
різних версій циклічних та циклічно-лінійних моделей розвитку всесвітньої історії 
зовсім не означає, втім, що суто лінійні моделі вже віджили свій вік і відійшли в 
наукове минуле. Однією з найбільш впливових та евристично потужних лінійних 
концепцій світової історії, розроблених у двадцятому столітті, є, зокрема, концепція 
"осьового часу" німецького філософа Карла Ясперса.  

1. Ясперс є християнським філософом, і основним підґрунтям його бачення 
історії людства є лінійна модель спрямованого розвитку світової історії від створення 
світу, через спокутну жертву Христа, до майбутнього єднання людини з Богом. Тому 
серед своїх концептуальних попередників Ясперс вказує не Шпенглера, а, навпаки, 
Гегеля, а також Святого Августина. В той же час, Ясперс є християнським філософом 
доби глобалізації, коли християнська віра, в масштабах усього людства, постає не як 
істина в останній інстанції, а як лише одна з багатьох (або інакше: одна з декількох 
провідних) вір. Відтак, Ясперс прагне компромісу: він хоче віднайти таку логічну 
модель всесвітньої історії, яка будувалася б на іудео-християнській інтуїції лінійного, 
від минулого до майбутнього, розгортання стосунків людини та Бога, але при цьому 
мала б сенс і для нехристиянської (ширше, неавраамічної) частини людства. 

2. Якщо для християнина історія людства традиційно поділяється на історію до та 
після Христа, яка досягає кульмінації в події спокутної жертви і подальшого 
воскресіння Христова, світова історія для Ясперса, за тою ж базовою моделлю, 
поділяється на історію до та після певного "осьового часу". Цим "осьовим часом" 
Ясперс вважає період приблизно з 800 по 200 рік до н.е., з кульмінацією в районі 500 
року до н.е. В цей період, на думку Ясперса, відбулося духовне переродження людства, 
внаслідок якого власне й виникла "людина такого типу, який зберігся і до нашого 
часу". 
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3. Сутністю "осьового часу" для Ясперса є перехід людства від міфологічної 
свідомості до критично-аналітичної рефлексії, коли інтелектуальному аналізу 
піддаються усі без винятку духовні (а також і матеріальні) передумови людського 
існування. Саме тому "осьовий час" є часом народження філософії, а також усіх 
світових релігій (у певному сенсі, навіть і розвинених пізніше християнства та ісламу, 
які обидві є авраамічними релігіями, похідними від сформованого саме в "осьовий час" 
юдаїзму). 

4. Особливістю "осьового часу" є також інтенсивна взаємодія представників 
різних народів, які досі жили загалом ізольованим культурним життям. Відтак, 
"осьовий час" є часом істотної зміни кількості та якості міжкультурних контактів. 

5. Через "осьовий час" пройшли не всі культури та регіони людства: зміни, про 
які йдеться, синхронно відбулися лише в п‘яти культурних центрах тодішньої Євразії 
(Китай, Індія, Іран, Палестина, Антична Греція). Представники цих культур більш 
пізнього часу незмінно ставилися й досі ставляться само до цього періоду історії як до 
взірцевої епохи (неважко побачити, що в Європі таке ставлення до грецької античності 
стало загальнопоширеним навіть серед тих народів, які виникли на історичній мапі 
набагато пізніше, коли від Античної Греції залишилися самі пам‘ятки та культурні 
спогади). Водночас, наслідки "осьового часу" є не локальними, а цілком глобальними: 
культури, що пережили "осьовий час", тим самим змінили усю подальшу історію 
людства. 

6. В чому причина виникнення такого радикального повороту історії людства, 
який Ясперс пов‘язує з подіями "осьового часу"? Ясперс вважає непереконливими 
посилання на мешкання в долинах великих рік (чому саме цих рік?) або на вплив на всі 
"осьові" народи з боку євразійських кочівників. Але він і не прагне подати 
альтернативне пояснення, залишаючи в походженні "осьового часу" місце для певної 
(імовірно, божественної) таємниці. Натомість Ясперс однозначно висловлюється про 
смисл подій "осьового часу", вбачаючи його у відкритті загальнолюдського й заклику 
всіх людей до постійної міжкультурної комунікації. 

7. Загальна схема всесвітньої історії за Ясперсом містить п‘ять етапів, маючи на 
початку самий факт народження люди ни ("спільні витоки людства"), а наприкінці – 
формування реально єдиного світу людства, у вигляді світової історії як єдиного 
глобального процесу (тут Ясперс, очевидно, виявляється значно ближчим до Тойнбі, 
ніж до Гантінгтона). Проміжними ланками для Ясперса є формування великих культур 
древності, свого роду "острівків світла" в океані архаїчної темряви; "осьовий час" як 
період формування справжньої духовної основи існування людства; народження "віку 
науки та техніки" в культурі Заходу, котра саме завдяки цьому піднялася на новий 
історичний щабель і перетворилася на своєрідний цивілізаційний локомотив людства. 

8. Єдність людської історії, за Ясперсом, забезпечується єдністю людської 
природи – хоча, як і в питанні про причини появи "осьового часу", Ясперс свідомо 
відмовляється визначати сутність цієї людської природи, залишаючи і тут місце для 
божественної таємниці. Зате цілком однозначною є заява Ясперса про те, що саме 
стосунки людини з Богом складають основу і сутність історичності. Відтак, релігійна 
перспектива людства – ще один принциповий момент, що зближує історіософські 
погляди Ясперса і Тойнбі. Серед форм єдності людства, крім суто формальної (часово-
просторової), особливе місце посідає єдність культури як "спільного світу життєвих 
форм", навколо яких формуються народи, що перебувають в стані постійного 
культурного спілкування та взаємного обміну. Єдність людства є й кінцевою ціллю 
історію, радше ніж її фактичною даністю: в реальності форми з‘єднання людства 
завжди обмежені, але в ідеальній смисловій перспективі ця єдність є повною й 
завершеною, як єдність істини, котрій однаково причетне все людство. Те, що подібне 
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уявлення – не мрія, а цілком реалістичний історичний прогноз, підтверджується 
реальною здатністю людей постійно зміцнювати своє єднання, обмінюючись власним 
культурним досвідом і взагалі виявляючи здатність розуміти одне одного. Навіть якщо 
майбутня ідеальна єдність виявиться не єдністю віри, а лише єдністю комунікації – це 
лише можливі форми єдності, котрі усі відповідають сутності задекларованого 
Ясперсом загального принципу. 

9. Водночас, Ясперс хоче зберегти й ідею відкритості історії, відмовляючись 
бачити її як загалом вже завершене і зрозуміле, майже естетичне по своїй сутності ціле. 
Єдність історії, для Ясперса, є ціллю і принципом, але не доконаним фактом, на якому 
можна було б поставити остаточну крапку. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Чиї ідеї та які культурні традиції розуміння історії людства розвиває Ясперс своєю 

концепцією "осьового часу"? 
2. В чому, згідно Ясперсу, полягає сутність "осьового часу"? Як змінилися устрій 

людини та характер людської культури (духовної та матеріальної) внаслідок змін, 
що відбулися в період "осьового часу"? 

3. Які культурні регіони світу пережили період "осьового часу", а яких ця історична 
"вісь" не торкнулася? Якою, згідно Ясперсу, є доля народів, котрі не були охоплені 
впливом "осьового часу"? 

4. Якщо географічно і культурно, як визнає Ясперс, "осьовий час" має локальний 
характер, чому Ясперс вважає, що його наслідки є глобальними? 

5. Якими, на думку Ясперса, є ключові етапи історії людства? Якими є її кінцевий етап 
і остаточна мета? 

6. Чи можна, на думку Ясперса, вважати людську історію вже принципово 
завершеною? Чи можна вже сьогодні висновувати, яким є смисл історії? 

7. Чи передбачає принцип єдності людства, як його розуміє Ясперс, поступове 
формування єдиної загальнолюдської культури? 
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МОДУЛЬ 3. ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ТА 
СТРУКТУРАЛІСТСЬКО-СЕМІОТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ 

КУЛЬТУРИ; ІСТОРИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ "ШКОЛИ 
АННАЛІВ" 

 
 

ТЕМА 14. ПСИХОАНАЛІЗ КУЛЬТУРИ В РОБОТАХ З.ФРЕЙДА. 
КУЛЬТУРОТВОРЧА ФУНКЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ПОЗАСВІДОМОГО 
 

Звернення до культури Зигмунда Фрейда має зовсім іншу логіку, ніж всі ті 
концепції культури, які були розглянуті в цьому навчальному курсі раніше. Фрейд (або, 
на німецький манер, Фройд) не цікавився ані філософією культури дев‘ятнадцятого і 
початку двадцятого століття, ані пошуками закономірностей розвитку історії культури. 
Центром його дослідницьких інтересів був психоаналіз – розроблений Фрейдом метод 
дослідження та лікування захворювань людської психіки. Але розвиток психоаналізу 
призвів Фрейда до широкомасштабного перегляду сутнісного розуміння людини як 
такої, устрою її психіки, мотивів та логіки її діяльності в суспільстві. Саме в цьому 
контексті Фрейд та його послідовники застосовували методи психоаналізу також і для 
пояснення явищ культури. Відтак, аби з‘ясувати логіку психоаналітичного розуміння 
культури, необхідно ознайомитися з базовими настановами психоаналізу як такого. З 
цією метою до електронної хрестоматії текстів включено невелику за обсягом, але 
змістовну роботу Фрейда "«Я» і «Воно»" (1923). 

1. Основним теоретичним засновком вивчення людської психіки Фрейд вважає її 
розподіл на сфери свідомого та позасвідомого. 

2. У свою чергу, позасвідоме розподіляється на "латентне" або "до-свідоме" (таке, 
що не є, але може бути усвідомленим) та "витіснене" – те, що відторгається психікою і 
не піддається усвідомленню без спеціальної допомоги спеціаліста-психіатра. Для 
короткого позначення цих сфер психіки Фрейд вводить три абревіатури, які у 
російському перекладі подано як СЗ (сознательное), ПСЗ (предсознательное) та БСЗ 
(бессознательное). 

3. Витіснене психікою у сферу позасвідомого, відтак, виводиться нею за межі "Я" 
і складає частину позасвідомого (БСЗ). Але позасвідоме не зводиться до витісненого 
(адже до його складу входить ще й "досвідоме"), а з іншого боку, частина "Я" також 
розташовується у сфері позасвідомого (БСЗ). З такою передумовою можна впритул 
підійти до аналізу психічного устрою "Я". 

4. Розпочинаючи цей аналіз, Фрейд вводить ще одну абревіатуру, В-СЗ (рос. 
"внешне-сознательное"), для позначення усвідомлених "Я" зовнішніх впливів. Відтак, 
"Я" має своєю зовнішньою межею В-СЗ (наприклад, сприйняті свідомістю звуки, які 
вловлює людське вухо), і внутрішньою межею ПСЗ (до-свідоме, що може бути 
усвідомленим у міру практичної потреби). Але "Я" також межує з "Воно" – тим 
відділом психіки, який за нормальних умов є прихованим від "Я", хоча й здійснює 
вплив на "Я" як непідконтрольна йому внутрішня сила. До того ж таки "Воно" "Я" й 
витісняє зі сфери свідомого те, чого "Я" хотіло б позбутися. 

5. Красномовним є фрейдівське порівняння стосунків "Я" і "Воно" зі стосунками 
вершника та коня: сила коня переважає силу вершника, але вершник намагається 
оволодіти конем і спрямувати його рух на власний розсуд; оскільки ж сили 
залишаються нерівними, вершник змушений підкоритися коню і "вести" його туди, 
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куди прагне йти сам кінь. Так-то і "Я" перетворює силу "Воно" в дію, як ніби це була 
власна дія "Я". Зокрема, таким чином можна пояснити здійснення людиною своїх 
тваринних прагнень, з якими людське "Я" змушене себе ідентифікувати – хоча нерідко 
й не без внутрішнього опору – вже по факту їхнього здійснення; але сила "Воно" може 
проявитися й у найвищих духовних злетах, коли людина творить тому й через те, що в 
ній, інтелектуально чи художньо, творить "Воно" (класичним прикладом є відкриття, 
зроблене науковцем уві сні). 

6. Крім "Воно", з "Я" пов‘язана ще інша особлива частина психіки, яку Фрейд 
називає "Понад-Я". Це ідеал "Я", отриманий "Я" ззовні в процесі соціалізації 
особистості; як правило, цей феномен психіки формується як наслідок уявної 
ідентифікації людини з ідеальним, взірцевим об‘єктом, роль якого зазвичай грає її 
батько. Ця ідентифікація породжує знаменитий "едипів комплекс": хлопчик чоловічої 
статі, сприймаючи батька як ідеал, уявно ідентифікує себе з ним, через що прагне 
посісти його, батька, місце поряд зі своєю матір‘ю (як відомо, Едип в античному міфі 
таки вбив свого батька, як і передбачалося долею, і таки одружився з власною матір‘ю 
– в чому Фрейд вбачає ідеально повний опис устрою психіки кожної людської 
особистості). У осіб жіночої статі аналогічний комплекс породжується ідентифікацією 
себе з матір‘ю з відповідним бажанням (підсвідомим прагненням) посісти її місце 
поряд з батьком (пізніше цей різновид "едипового комплексу" отримає назву 
"комплексу Електри" – з посиланням на інший відомий епізод античної міфології). 
"Понад-Я" панує над "Я" як ідеальний взірець поведінки, а отже, постійна вимога 
вдосконалення, яка породжує в особі травматичне відчуття своєї недосконалості, 
совість та почуття провини. "Понад-Я" – це вища істота в нас, підкоряючись вимогам 
якої, "Я" якраз і підкоряється "Воно": адже ідеал "Понад-Я" формується внаслідок 
проявів тваринної, позасвідомої сторони психіки (насамперед, інстинктів сексуальності 
– ідентифікація зі взірцевою особою своєї статі і конкуренція з нею за спарювання з 
особою протилежної статі), а ці прояви якраз і є проявами "Воно". Відтак, "Понад-Я" 
можна описати і як соціальну проекцію "Воно" (прихована сексуальність "Воно" 
перетворюється на ідеал своєї статі в особі матері чи батька), а конфлікти між "Я" (як 
воно є) і "Понад-Я" (вимогою стати досконалішим, як взірець – батько або мати) можна 
розтлумачити як трансформовану форму конфліктів зовнішнього (соціум, батьки) і 
внутрішнього (позасвідоме, "Воно") світів. 

7. Саме в цей момент Фрейд впритул підступає до коментування феноменів 
людської культури. На його думку, перші прояви культури – релігія, мораль та 
соціальне відчуття – виросли саме з процесу формування "Понад-Я" в ході подолання 
особистістю "едипового комплексу", як регулятивні норми, що обмежували 
суперництво осіб однієї статі за домінування у стосунках з особами протилежної статі. 
Звідси, на думку Фрейда, і первинному суспільстві виростає й тотемізм: адже тотем є 
наочним втіленням того ж таки "Понад-Я", ідеалізованого й узагальненого як перший 
праотець, що дав життя усьому роду. 

8. Серед інстинктів або потягів "Воно", які є постійними позасвідомими 
поштовхами для "Я", Фрейд виділяє два основних: Ерос (прагнення сексуальності, 
продовження роду) і Танатос (прагнення смерті, вбивства, зокрема з метою насичення 
тілом жертви тощо). Перший є потягом до продовження життя, другий – потягом до 
його припинення. Ці два потяги можуть і поєднуватися один з одним, породжуючи, 
зокрема, такі прояви психіки як садизм (задоволення водночас і Еросу і Танатосу). 
Їхньою ж взаємодією пояснюються й нерідкі в культурі статевих взаємин переходи від 
любові до ненависті (або навпаки). 

9. Зібравши докупи все сказане вище, можна оцінити, в якому травмагенному 
середовищі насправді знаходиться будь-яке людське "Я". З одного боку на нього тисне 
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"Понад-Я", імперативно вимагаючи дотримання норм, і "Я" слухняно прагне 
виконувати цю вимогу, як дитина прагне виконувати волю батьків. З іншого боку, на 
"Я" тисне "Воно", вимагаючи задоволення своїх позасвідомих потягів та прагнень. 
Оцінюючи цю ситуацію під моральним кутом зору, можна сказати, що "Воно" цілком 
аморальне, "Понад-Я", навпаки, гіпер-моральне, і обидва однаково жорстоко тиснуть на 
"Я", котре намагається бути моральним, розриваючись між двома своїми господарями й 
постійно відчуваючи незадоволення собою, як проекцію своєї невідповідності до вимог 
як того, так і іншого. Якщо додати до цього постійну ворожість зовнішнього світу, в 
якому перебуває "Я", неважко зрозуміти, що "Я" є постійно нещасним і сповненим 
страхів – серед яких чільне місце посідають страх смерті, а також страх кастрації, як 
покарання за інстинктивні прояви прагнень "Воно", що суворо караються "Понад-Я". 
Фрейд ще раз підкреслює, що саме цей первинний страх "Я" перед "Понад-Я" 
осмислюється в культурі як феномен совісті. Травматичність становища "Я" породжує 
безліч неврозів та розладів психіки, лікуванням яких і покликаний займатися 
психоаналіз. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Як Фрейд розуміє устрій позасвідомого? Чим, на думку Фрейда, відрізняються такі 

складові позасвідомого як "до-свідоме" та "витіснене"? 
2. Що таке "Воно" як складова психіки? Які стосунки існують між "Воно" та "Я"? 
3. Що таке "Понад-Я" як складова психіки? Які стосунки існують між "Понад-Я" та 

"Я"? 
4. Як пов‘язані між собою "Понад-Я" та "Воно"? Чим їхні впливи на "Я" протилежні, а 

чим вони подібні один до одного? 
5. Що таке "едипів комплекс"? Як цей елемент психічного устрою "Я" 

віддзеркалюється в основних феноменах первинної культури (релігія, мораль, 
соціальність, тотемізм)? 

6. Що таке, в розумінні Фрейда, Ерос і Танатос? Як ці первинні потяги співвідносяться 
між собою? Які культурні явища можна вважати проявами Еросу, Танатосу, або ж 
обох цих потягів водночас? 

7. Чим, на думку Фрейда, пояснюються нервові та психічні розлади "Я"? 
8. Чи можна, узагальнюючи погляди Фрейда на психіку, говорити про неврози 

культури? Які культурні явища (історичні події, твори мистецтва тощо), на Ваш 
погляд, можна було б плідно проаналізувати, застосувавши до них методику 
психоаналізу? 
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ТЕМА 15. АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ В РОБОТАХ 
К.-Г.ЮНГА. КУЛЬТУРОТВОРЧА РОЛЬ АРХЕТИПІВ 

КОЛЕКТИВНОГО ПОЗАСВІДОМОГО 
 

Карл-Густав Юнг був одним з найбільш творчих та обдарованих учнів Фрейда. Як 
часто буває в таких випадках, взаємини учня та вчителя склалися непросто (можна 
згадати для порівняння, чому Арістотелю свого часу не вдалося очолити Академію 
Платона після смерті її засновника). Фрейд свого часу навіть подав на Юнга судовий 
позов, вимагаючи заборонити Юнгу користуватися терміном "психоаналіз" – настільки 
метод Юнга видавався Фрейду відмінним від його власного. Цей судовий процес 
Фрейд виграв, після чого Юнг змінив назву власного методу на "аналітична 
психологія". 

Принципова різниця між Юнгом та Фрейдом полягає в тому, що для другого з них 
позасвідоме є феноменом виключно індивідуальної психіки, тоді як Юнг поширив 
поняття позасвідомого на соціум в цілому, ввівши поняття "колективного позасвідо-
мого". Культурологічний потенціал юнгівської версії аналізу позасвідомого через це 
проявляється значно наочніше, особливо з урахуванням введеного Юнгом поняття 
"архетипу". Саме цьому поняттю присвячено включений до електронної хрестоматії 
текстів фрагмент роботи Юнга "Про архетипи колективного позасвідомого". Крім того, 
студентам пропонується ознайомитися з невеликою роботою Юнга "Про відношення 
аналітичної психології до поетико-художньої творчості". 

1. Як вважає Юнг, перші паростки аналізу колективного позасвідомого можна 
знайти вже у пізніх роботах Фрейда: зокрема, так можна тлумачити витіснені у 
позасвідоме продукти діяльності колективної свідомості, узагальнені в ідеалі "Понад-
Я". За Юнгом же, позасвідоме носить насамперед колективний характер через те, що 
воно – на протилежність індивідуальній психіці – повсюдне та ідентичне за своїм 
устроєм у всіх індивідів без винятку. Індивідуальне позасвідоме, на думку Юнга, також 
існує, але як похідне від колективного позасвідомого, як його особистісна проекція, що 
знаходиться на більш поверхневому рівні людської психіки. 

2. Якщо складовими індивідуального позасвідомого, за Фрейдом, є так звані 
"комплекси" (найбільш знаменитим серед них є, безумовно, "едипів комплекс"), 
складовими колективного позасвідомого, за Юнгом, є архетипи. Цей термін, який 
використовувався ще в богослов‘ї грецьких Отців Церкви, позначає у Юнга первинні 
універсальні образи, що сформувалися в колективному позасвідомому на найбільш 
ранніх стадіях розвитку людини. Більш конкретно, архетип є відбитком у 
позасвідомому певних взірцевих моделей чи "патернів" поведінки, абстрагованих та 
узагальнених у вигляді окремого образу (Юнг називає подібні образи "архетипічними 
уячленнями").  

3. Основою цього засвоєння людською психікою зовнішньої реальності Юнг 
вважає палке прагнення первинної людини психологізувати весь Всесвіт, проектуючи 
на нього (зокрема, на явища природи) досвід свого внутрішнього психічного життя. 
Так, за Юнгом, виникає міф – унаочнення позасвідомих образів душі, з виявленням 
ознак душевного життя в будь-яких процесах і явищах Всесвіту. Це ж саме стосується і 
всіх релігійних вчень та уявлень (включно з християнськими, буддистськими тощо), а 
також високих поетичних образів, що напряму з‘єднують душевний стан людини зі 
станом навколишнього світу. 

4. Коли архетипи, втілені у ті чи інші архетипічні образи, усталюються, вони 
перетворюються на догми, котрі використовуються для структурування життя 
колективного позасвідомого. Такими, для Юнга, є зокрема догмати християнської 
Церкви. Але достатньо замислитися над змістом подібних архетипічних образів (як-от 
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непорочне зачаття, або триєдність Бога, або божественність Христа), і ці образи 
відкриють свою беззмістовність так само, як і образи язичницьких божеств: вони 
видаються значущими лише доти, доки люди не намагаються їх раціоналізувати. 
Стосовно традиційного християнства цю роботу значною мірою виконав протестан-
тизм, тим самим залишивши європейську людину беззахисною – себто, позбавленою 
заспокійливого впливу традиційних християнських уявлень. Сучасна західна культура, 
на думку Юнга, підносить інтелект, але водночас – тим самим – руйнує традиційний 
"духовний дім" християнської Європи. 

5. Далі в роботі Юнг один за одним окреслює найбільш сталі архетипи, які 
можуть вважатися "символами позасвідомого". Зокрема, це вода, яка, власне, і являє 
собою несвідоме в цілому: як пише Юнг, "озеро в долині – це позасвідоме, котре 
певним чином лежить нижче свідомості, і саме тому часто іменується «під-свідомим»". 
Образ води як глибини, протиставленої земному оточенню й повітрю над нею, 
прочитується як несвідоме, що протистоїть повітряному "духу". Вдивлятися у воду – 
значить вдивлятися в себе, своє позасвідоме; тому вода регулярно постає (в міфах, 
легендах тощо) як дзеркало (зазвичай магічне, чарівне чи пророче). 

6. Інший поширений архетип самості – тінь: зустрітися з власною тінню означає 
зустрітися з (позасвідомим) собою; втратити свою тінь – втратити своє "Я".  

7. Ці та інші архетипічні образи, які узвичаїлися в тій чи іншій культурі, 
здійснюють потужний терапевтичний вплив на колективне та індивідуальне позасві-
доме. Коли розум людини ще надто слабкий, аби вона піддала саму себе суто 
раціональній рефлексій (такій, якій Юнг якраз і піддає аналізовані ним архетипи), 
людина усвідомлює себе саме за допомогою архетипічних образів, тим самим 
гармонізуючи свої стосунки із собою та світом. Архаїчна людина робить це, зокрема, за 
допомогою міфів, в яких фігурують усі основні архетипічні образи; людина більш 
пізнього часу робить це, наприклад, за допомогою християнського символу віри, який 
виконує для неї ту ж саму функцію, що й магічний ритуал для її далекого пращура: в 
обох випадках уявний образ ефективно оберігає свідомість від руйнівного впливу 
позасвідомого, структуруючи цей вплив в придатному для усвідомлення образному 
вигляді. 

8. Побіжно Юнг зауважує, що тільки втрата віри в традиційні архетипи призвела 
до народження науки психології, а також і до його власної теорії культурних архетипів: 
адже лише загибель богів як богів дозволила раціонально налаштованій європейській 
людині знов відкрити їх вже як психічні фактори, а саме, як архетипи колективного 
позасвідомого. 

9. Ще одним ключовим для Юнга архетипом є Аніма – узагальнена істота жіночої 
статі, яка може бути уявленою в архетипічних образах русалки, відьми, сильфіди, 
суккуби тощо – а також, безумовно, в образі людської душі. Пізнішими 
трансформаціями архетипу Аніми є Богородиця, Мати-Церква та інші жіночі символи 
християнства. Симетричним Анімі є архетип Анімусу – духовної істоти чоловічої статі, 
який, за Юнгом, насамперед актуалізується у жінок (відповідно, Аніма – у чоловіків); 
пізнішими трансформаціями Анімусу є образи мудреця, мага, чаклуна тощо.  

10. Аніма за своїм характером хаотична; але в ній є загадка, осмислення якої 
породжує архетип смислу, який за Юнгом, як і Аніма, насправді є просто архетипом 
життя. Адже, осмислюючи що завгодно, ми, згідно Юнгу, знаходимо в ньому смисл 
тоді й наскільки, коли й наскільки ми зводимо предмет свого міркування до 
архетипічних первинних форм – хоча ми й не усвідомлюємо цей процес, поки ми 
просто залишаємося відданими цим первинним формам. 

11. Крім сталих персонифікованих архетипів, якими є Тінь, Аніма та Мудрець, 
Юнг виявляє в колективному позасвідомому також архетипи перетворення, які є не 
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ідеалізованими особистостями, а ідеалізованими типовими ситуаціями (шлях, перехід 
тощо). 

12. В другому включеному до електронної хрестоматії тексті Юнг зосереджується 
на психологічному аналізі мистецтва, підставою якого є той факт, що мистецтво (як і 
релігія, як і інші сфери духовної діяльності) використовує образи, які по суті (якщо 
відволіктися від суто естетичного аспекту) є загальнопсихологічним феноменом. 

13. Юнг спеціально (і дуже слушно) підкреслює небезпеку "редукціонізму", коли, 
виявивши єдиний корінь походження науки, релігії та мистецтва в архаїчній синкрети-
чній свідомості ми вважаємо, що тим самим відкрили їхню єдину сутність (тим самим 
Юнг виступає і проти фрейдизму, і проти Гегеля, і взагалі проти арістотелівського за 
походженням розуміння каузальності, згідно з яким у наслідку не може міститися 
нічого, що вже не містилося б у його причині). Полеміка особисто з Фрейдом дозволяє 
Юнгу уточнити його анти-редукціоністську позицію: мистецтво не можна "звести" до 
неврозу, і бачити в ньому насамперед прояв неврозу. Дивлячись на мистецтво очима 
Фрейда, вважає Юнг, можна хіба що вилікувати митця, але не зрозуміти витвори його 
мистецтва.  

14. На противагу психоаналізу, декларує Юнг, його аналітична психологія не 
розглядає художню творчість як хворобу – хоча лікарю, котрий має справу з твором 
мистецтва, важко позбутися професійної звички шукати в мистецтві "біологічної 
каузальності". Варто зазначити, що тим самим Юнг повертається до питання про 
особливу каузальність в культурі, відмінну від світу природи, про яку замислювався ще 
Кант (наділяючи людину, як надприродну істоту, здатністю до свобідної самодетермі-
нації), і яку на різні лади обговорювали різні мислителі двадцятого століття (зокрема 
Шпенглер, Тойнбі, Гумільов, Ясперс). 

15. Власним аналітичним внеском в психологію творчості Юнг вважає відкриття 
того факту, що творчі імпульси митця насправді походять зі сфери колективного 
позасвідомого. Цей факт лежить глибше, ніж традиційне протиставлення 
екстравертивних та інтровертивних митців (себто, психологічно зорієнтованих, 
відповідно, на сприйняття зовнішнього об‘єкту й на відтворення власного 
внутрішнього світу). Якщо дослідженням питання про вплив на творчість індивідуаль-
ного позасвідомого може займатися фрейдизм, питанням про вплив на творчість 
колективного позасвідомого мусить займатися аналітична психологія, знаходячи й 
вказуючи на присутність в творі мистецтва сталих праобразів чи архетипів, які мають 
міфологічну природу.  

16. Коментуючи останню тезу Юнга, варто звернути увагу на те, що виконання 
цієї дослідницької настанови легко може перетворитися (й неодноразово 
перетворювалося послідовниками Юнга) на інший різновид того ж таки редукціонізму: 
замість зводити, за Фрейдом, будь-який твір мистецтва до прояву індивідуального 
неврозу, можна з таким самим успіхом звести будь-який твір мистецтва й до однієї з 
незліченних репрезентацій одних і тих же архетипів колективного позасвідомого. 
Справді, на який би твір ми не дивилися, ми можемо скрізь розпізнати архетипи тіні чи 
води, Аніми чи Анімусу, шляху чи переходу тощо. Але чи в цьому полягає сутність 
мистецтва, не лише як власне естетичного явища, але й як феномена людської 
культури?  

17. Як би то не було, для Юнга таємниця впливу мистецтва на людину полягає не 
в тому, що зазвичай вважається його "смислом" (це, за Юнгом, лише вторинна 
інтерпретація пост-фактум), а в тому, що митець позасвідомо одухотворює архетипи, 
перекладає їх на мову сучасності, інстинктивно обираючи при цьому саме ті архетипи з 
арсеналу колективного позасвідомого всіх часів, в котрих зараз те ж таки колективне 
позасвідоме відчуває найбільшу потребу. Саме характер відбору та репрезентації 
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архетипів відрізняє, за Юнгом, один від одного такі художні стилі та напрямки, як 
романтизм, реалізм, натуралізм, еллінізм тощо. Кожен з них відповідає пануючій 
настанові своєї епохи, носіями якої є більшість її мешканців, і яку реалізує особливо 
чутлива до запитів колективного позасвідомого творча меншість. Відтак, основною 
функцією мистецтва в культурі, згідно Юнгу, є психологічна саморегуляція людської 
спільноти, котра через створення (меншістю) і сприйняття (більшістю) найбільш 
актуальних для неї архетипів, втілених у відповідні архетипічні образи, тим самим 
залагоджує й заспокоює власне колективне позасвідоме. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Чим відрізняється розуміння позасвідомого у Юнга порівняно з розумінням 

позасвідомого у Фрейда? 
2. Що таке "архетип" як характеристика колективного позасвідомого? Як, на думку 

Юнга, формуються архетипи? 
3. Як співвідносяться архетип та архетипічний образ? Яку роль архетипічні образи 

грають в релігії (зокрема, в християнстві)? Якими є причини і наслідки 
раціонального аналізу людиною усталених в культурі архетипічних образів? 

4. Які конкретні архетипи Юнг аналізує в своїй роботі? Наведіть приклади 
використання цих архетипів у відомих Вам творах мистецтва. 

5. Як Юнг пояснює історико-культурну зумовленість формування науки психології? 
Чому психологія як наука стала потрібна (і можлива) лише в культурі модерної 
доби? 

6. Які аргументи Юнг висуває проти редукціонізму в аналізі творів мистецтва? Які 
саме версії редукціонізму він критикує і за що саме? 

7. Чи згодні Ви, що самому Юнгу вдалося уникнути редукціонізму, пояснюючи 
сутність мистецтва з позицій своєї аналітичної психології? 

8. Як Юнг пояснює сутність творчого процесу, що відбувається в психіці митця? 
9. Якою, за Юнгом, є роль мистецтва в культурі? 
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ТЕМА 16. ІСТОРИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ "ШКОЛИ АННАЛІВ" ТА 
ЇЇ ПОСЛІДОВНИКІВ (Л.ФЕВР, М.БЛОК, Ж.ЛЕ ГОФФ, А.ГУРЕВИЧ) 
 

Про представників французької "Школи Анналів" можна сказати, що вони також, 
у певному сенсі, вивчають культуру крізь призму "колективного позасвідомого". Але 
вказана школа була заснована не психологами, а істориками (історія школи почалося з 
того, що два французьких історики, Марк Блок та Люсьєн Февр, заснували у 1929 році 
журнал "Аннали економічної та соціальної історії"), для яких основним об‘єктом 
вивчення є не факти психіки та закони психічної активності, а факти історії та закони 
історичного поступу. На відміну від Юнга, який винайшов "колективне позасвідоме", 
шукаючи вихід з кризи фрейдівського психоаналізу (або того, що здавалося йому такою 
кризою), французькі історики 20/30 років двадцятого століття опинилися перед зовсім 
іншою базовою проблемою: яким мусить бути принцип впорядкування безлічі 
історичних фактів, що їх накопичила історична наука? Адже досвід подій початку 
двадцятого століття, де ключову роль, безперечно, зіграла перша світова війна, 
переконливо довів обмеженість і навіть відверту хибність традиційного тлумачення 
"історії" загалом як суто політичної історії, в якій всю увагу зосереджено на описах 
окремих політичних лідерів та їхніх "доленосних" вчинків (як напише потім Карл 
Поппер в знаменитій книзі "Відкрите суспільство та його вороги", політична влада 
перетворилася на "ядро" історії зокрема й тому, що багато істориків працювали під 
наглядом "імператорів, генералів та диктаторів" – досвід, до якого після першої світової 
війни багато чесних істориків відчули непереборну алергію). Водночас, історики, як 
люди конкретики, не могли й накладати на історію людства якусь умоглядно винайдену 
схему з такою (хоча й відносною) легкістю, з якою це робили мислителі на кшталт 
Шпенглера, Тойнбі чи Сорокіна. Вихід був знайдений у переході від політичної історії, 
і взагалі від будь-якого сполучення "спеціальних" історій (політична, економічна, 
історія мистецтва, історія побуту тощо) до певного роду "тотальної" історії, де всі ці 
окремі історичні аспекти були б свідомо поєднані в одне багатогранне історичне ціле. 
Адже і політичну, і економічну історію, і історію мистецтва тощо творять одні й ті ж 
люди, що сьогодні відвідують театр, завтра працюють на фабриці, а післязавтра 
виходять на площу й вимагають зміни політичної влади. 

Узагальнюючим концептом, що дозволив описати сполучення всіх абстрагованих 
одна від одної "історій" в свідомості конкретних людей, що мешкали у конкретному 
місці за конкретних історичних обставин, при цьому став концепт "ментальності" – 
перекладаючи буквально, "умовості" (від латинського mens – "ум, умонастрій, спосіб 
мислення, характер, душевний склад") – під якою розуміється загальний, лише 
частково усвідомлений самими людьми, устрій їхніх поглядів на світ, як вони історично 
склалися і змінювалися, віддзеркалюючи та скеровуючи практичну людську життєді-
яльність (звідси споріднене з "ментальністю" поняття "картина світу", також ключове 
для методології "Школи Анналів"). Перед тим, як познайомитися з фрагментами 
програмної для "Школи Анналів" книги Марка Блока "Апологія історії" і працею 
представника наступного покоління "Школи Анналів" Жака Ле Гоффа "З небес на 
землю", студентам рекомендується ознайомитися з колективним описом поняття 
"ментальність" в спільному радянсько-французькому словнику 1989 року "50/50. Опыт 
словаря нового мышления". 

1. Арон Гуревич, чільний радянський послідовник "Школи Анналів", на самому 
початку свого опису ментальності характеризує її як "рівень індивідуальної та 
суспільної свідомості". Але наступний, другий абзац цього ж тексту окреслює 
ментальність не як "цілком усвідомлені й більш-менш чітко формульовані ідеї та 
принципи, а те конкретне наповнення, яке в них вкладається". Людина завжди 
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керується наявною в її свідомості "картиною світу" і здатна усвідомлювати її окремі 
складові (чи є Бог, чи підвладна людина долі, чи хороші люди живуть в Китаї тощо), 
але жодна людина не може дати узагальненої відповіді на питання "якою є її картина 
світу" (відтак, для виявлення останньої потрібний фахівець-історик, так само, як для 
виявлення змісту індивідуального позасвідомого, згідно Фрейду, потрібний фахівець-
психоаналітик).  

2. Інший радянський історик, Михаїл Рожанський, йде ще далі і описує 
ментальність (фр. mentalité) як "дещо спільне, що лежить в основі свідомого й 
позасвідомого" – а відтак, ніби пронизує собою по вертикалі всю структуру психіки, 
яку психоаналіз та "аналітична психологія" так ретельно розшарували на принципово 
різні "сфери" або "рівні". Цим спільним виявляються не наскрізні для всіх часів та 
народів архетипи, а настанови "бачення світу" (власне, світогляду), "умонастрої" та 
переконання, що світ насправді налаштований так-то й так-то – причому ці 
переконання успадковуються й передаються від покоління до покоління, але й 
піддаються історичним змінам, характер і спрямування яких, знов-таки, 
усвідомлюються людьми завжди лише частково. 

3. В запропонованому студентам фрагменті книги Марка Блока "Апологія історії" 
(1941; перша публікація посмертно у 1949) красномовною є вже сама назва 
відповідного розділу: "Від розмаїття людських фактів до єдності свідомості". Справді, 
фактів історія накопичила вдосталь; але що поєднує ці факти в єдине ціле? (Для 
порівняння варто згадати, що ця сама методологічна проблема стояла зокрема й перед 
Вебером, результатом чого стало винайдення ним концепту "ідеальний тип", а також 
перед Шпенглером, який розв‘язав її за допомогою свого принципу історичної 
морфології – себто, систематизованої аналогії історичних форм людської 
життєдіяльності). Надати всім фактам рівної ваги технічно неможливо; але якщо 
обирати з них найголовніші, то за яким принципом? Принцип, вважає Блок, знайдеться, 
якщо усвідомити як науково значущий той незаперечний факт, що традиційні способи 
відбору фактів за ознакою їхньої належності до тої чи іншої спеціальної історії (як-от 
"історія права") є не більше ніж дослідницькими абстракціями, тоді як єдиною 
історично конкретною реальністю є люди, в свідомості яких "правове" не існує окремо 
від "політичного", "релігійного", "господарського" тощо. 

4. Головним завданням історика, відповідно, стає не розгляд традиційно окремих 
історичних "аспектів", а бачення історичного цілого, контури якого шукаються у 
взаємозв‘язку цих абстрагованих істориками культурних рядів. Історик, якщо він хоче 
змалювати справжній історичний портрет, припустимо, європейського купця часів 
Ренесансу (класичний веберівський "ідеальний тип"!), мусить вивчити не лише 
економіку і торгівлю того часу, але також філософію та мистецтво, бо ті ж самі купці 
"замовляли свої портрети Гольбейну", "читали Еразма і Лютера". Іншими словами, 
замість "політичної" історії перед нами постає… історія культури, в дусі, близькому до 
того, як свого часу описував науку історію філософ Ріккерт (а потім практикував 
соціолог Вебер), але з переходом від аналізу цінностей та ціннісних орієнтацій на 
ширший рівень опису загальної "картини світу", притаманної людям тієї чи іншої 
культури, в якій ціннісні орієнтації є лише одною, хоча й дуже важливою, світоглядною 
складовою. 

5. Цей підхід дозволяє Блоку по-новому підійти й до питання історичної 
періодизації, де він знов, як добрий історик, принципово уникає спокуси визначити 
межі історичного періоду умоглядно (припустимо, за законами "життя і смерті" 
локальної культури/цивілізації), але й не хоче визначати ці періоди, як рекомендує 
традиційна історична наука, просто "по правителях" (як-от "вік Людовика XIV"). Міра 
історичного часу, переконаний Блок, мусить відповідати природі предмету – а 
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справжнім предметом історика (власне, людською історією) є, для Блока, є щоразу 
історично конкретне ціле людської життєдіяльності, віддзеркалене цілим їхнього 
світогляду (картини світу, ментальності тощо). Отже, якою мірою це ціле зберігається у 
часі, такою мірою можна говорити і про наявність окремого від інших історичного 
періоду. Безперечно, подібним цілим (особливо в культурі 19-20 століть) є покоління 
(невипадково саме у цей період у суспільній свідомості особливо загострилася 
проблема "отці і діти", тоді як за часів того ж таки Людовика XIV сперечалися радше 
про "древніх і нових" – маючи на увазі порівняння сучасних французьких та античних 
авторів). Найвищою ж історичною цілісністю, вважає Блок, є "цивілізація", 
розтлумачена тут Блоком не як тойнбівська історико-географічна єдність (з 
притаманними їй "органічними", в дусі Шпенглера, законами життя і смерті), а просто 
як найдовша історична фаза, упродовж якої принаймні базові ознаки людської 
ментальності (бо вона-то і є справжнім осереддям історії) залишаються, в конкретному 
суспільстві, загалом такими ж, якими вони були раніше. 

6. Розвідка Жака Ле Гоффа "З небес на землю" блискуче ілюструє, яких плідних 
конкретних результатів може дійти історик, перетворившись, згідно з принципами 
"Школи Анналів", з "вузького" історика того чи іншого суспільного "аспекту" на 
"тотального" історика – себто, історика культури. Серед складових такої "тотальної" 
історії  Ле Гофф виділяє три найважливіших: (1) історія інтелектуального життя, (2) 
історія ментальностей, тобто "колективних автоматизмів" (тут знов яскраво постає 
інтерес історика до сфери "колективного позасвідомого"!), і (3) історія ціннісних 
орієнтацій (без згадки про Вебера, але безумовно в дусі започаткованої ним традиції 
історичної соціології). 

7. Як приклад, Ле Гофф звертається до аналізу зміни ціннісних орієнтацій в 
західноєвропейській культурі X-XIII століть – себто, часів так званого "високого" 
середньовіччя. Ле Гофф описує цей період як нечастий в історії "фронтальний" 
культурний зсув, коли одночасно відбулася зміна ціннісних орієнтацій у різних (і не 
завжди очевидно пов‘язаних між собою) вимірах людської життєдіяльності. Загалом 
цей зсув можна описати як навернення "від небесного до земного", і ця узагальнююча 
формула дозволяє розгледіти взаємопов‘язаність в тому, що інакше може видатися 
простим конгломератом фактів та історичних подій. Приміром, безперечно 
пов‘язаними між собою, з цієї точки зору, виявляються демографічний "вибух" 
(кількість європейського населення виросла за 300 років майже втричі), переоцінка 
"новизни" як відтепер позитивної якості, технічні новації зокрема в ткацькій 
промисловості, формування нової техніки банківських розрахунків та пов‘язана з цим 
революція в математиці (Фібоначчі), заснування перших університетів, перегляд 
доктрини Католицької Церкви шляхом прийняття догмату про чистилище, революція в 
писемності (винайдення курсиву), введення тією ж Церквою заборони на розчленування 
тіла монарха після його смерті, реабілітація в суспільній свідомості та концепціях 
тогочасних інтелектуалів людського сміху, повернення давно втраченої жаги до 
географічних відкриттів та створення уточнених мап, тощо. Все це не різні "історії", а 
різні складові однієї й тієї ж "тотальної" історії – фактично, наголосимо ще раз, саме 
історії культури як цілого (попри те, що саме поняття "культура" з‘являється у Ле 
Гоффа нечасто) – в чому й полягає сутність методології "Школи Анналів". 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Порівняйте описи-визначення "ментальності", надані трьома авторами статті 

"Ментальность" у виданні "50/50. Опыт словаря нового мышления". Що в цих 
описах спільного і чим вони відрізняються? Чи стало Вам, після прочитання цих 
трьох текстів, чітко зрозуміло, що таке "ментальність"? 
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2. Навіщо, згідно Блоку, історична наука має здійснити перехід "від розмаїття 
людських фактів до єдності свідомості"? Як історик може розгледіти цю "єдність 
свідомості", маючи справу з безліччю зафіксованих його попередниками історичних 
фактів? 

3. На чому, згідно Блоку, мусить засновуватися історична періодизація? Що таке 
взагалі "історичний період" і чим визначаються його межі? Спробуйте застосувати 
ідеї Блока до двадцятого століття (взятого хронологічно, з 1901 по 2000 роки) й 
визначити, чи складає це століття окремий "історичний період" (в цих або дещо 
модифікованих хронологічних межах), а чи містить воно у своєму складі декілька 
"історичних періодів" (і, якщо так, то яких?), або ж є складовою більш масштабного 
"історичного періоду" (і, якщо так, то якого?). 

4. Прослідкуйте, як Ле Гофф застосовує методологію "Школи Анналів" до вивчення 
західноєвропейської історії X-XIII століть. Чи складається для Вас, в описі Ле 
Гоффа, ця історія в єдине ціле? Якщо так, то якими є засадові характеристики цього 
цілого? Чи можете Ви, прочитавши Ле Гоффа, визначити, якою була "ментальність" 
(та/або "картина світу") людей тієї епохи і які зміни вона зазнавала, як ціле, у цей 
історичний період? Чи згодні Ви, що аналіз історії у Ле Гоффа є не чим іншим як 
аналізом історії культури? Якщо ні, спробуйте вмотивувати свою точку зору: чому 
саме Ви з цим незгодні? 
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ТЕМА 17. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРАЛІСТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ 
КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ К.ЛЕВІ-СТРОССА 

 
Структурна антропологія – винайдений французьким антропологом Клодом Леві-

Строссом метод вивчення явищ людської культури (спочатку культури первинного 
суспільства, а згодом і культури загалом), в якому знов, ще з іншого боку, здійснюється 
підхід до феномену "колективного позасвідомого" – себто, вивчення тих феноменів та 
законів устрою свідомості, якими люди користуються в своїй практичній 
життєдіяльності, але які або не усвідомлюються людьми взагалі, або усвідомлюються 
лише частково. Відтак, і тут для виявлення та аналізу відповідних феноменів потрібний 
фахівець, тільки тепер вже і не психолог і не історик, а антрополог, що займається 
вивченням структур свідомості (втім, це природно перегукується і з ідеєю вивчення 
"ментальних структур" в методології "Школи Анналів", що, власне, й не дивно: адже, 
за великим рахунком, Леві-Стросс та чільні представники "Школи Анналів" були не 
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лише співвітчизниками, а й сучасниками). Найбільш розлого методологічні ідеї Леві-
Стросса викладені в його книзі "Структурна антропологія" (1958); але, через 
насиченість цієї роботи безліччю фактографічних описів культури архаїчних племен 
різних частин світу, студентам натомість пропонуються фрагменти іншої відомої книги 
Леві-Стросса "Тотемізм сьогодні" (1962), де особливий інтерес для культурологів 
становлять спроби Леві-Стросса визначити деякі структурні константи будь-якої 
(зокрема, як архаїчної, так і сучасної) людської свідомості – себто, на свій лад виконати 
аналітичну роботу, аналогічну тій, яку виконує Юнг за допомогою своїх "архетипів". 

1. Про цілком свідомий інтерес Леві-Стросса (хоча й не психологічний, а 
антропологічний) до проблем позасвідомого на самому початку роботи "Тотемізм 
сьогодні" свідчить його посилання на Фрейда: ідея порівняння тут полягає в тому, що 
антропологами тотемізм, як і психіатрами істерія, до певного часу сприймалися як 
винятковий феномен, що характеризує не свідомість людини загалом, а лише 
свідомість відносно невеликої групи людей (для психіатрів, істериків; для 
антропологів, первинних людей, що "вірять в тотем"), які в масштабах людства 
представляють не правило, а виняток. Фрейд натомість довів, що істеріями, як і, 
ширше, взагалі неврозами страждає кожна людина без винятку (через докорінно 
травматичний устрій людської психіки, де "Я" наче розчавлюється зустрічним тиском 
"Воно" та "Понад-Я"); відповідно, завданням Леві-Стросса є, так само, розгляд 
тотемізму (який для цього, певна річ, треба перетлумачити) як фундаментальної риси 
людської свідомості як такої. Розглядати устрій розуму "дикуна" як принципово 
відмінний від устрою розуму "сучасної людини" є, для Леві-Стросса, грубою 
помилкою, спростування якої він і наміряється здійснити, в аспекті аналізу феномену 
тотемізму. 

2. Прикладом роботи "тотемної" свідомості в сучасних умовах є зокрема дії та 
погляди (читай: ментальність) солдат за часів першої світової війни: випадково 
отриману однією з дивізій назву "Веселка" (рос. "Радуга") її воїни поступово 
усвідомили як справжній тотем, що виконував навіть і традиційні для тотема охоронні 
функції (вважалося, що веселка неодмінно з‘являється, коли дивізія вступає в бій, і що 
поява веселки перед очима солдат дивізії у будь-який час є передвісником вдачі). Але 
чи зводиться тотемізм як ментальне явище до пошуку оберегу? 

3. Традиційно тотемізм, розмірковує Леві-Стросс, пов‘язують з (само)іден-
тифікацією людини або групи людей з певними явищами природного світу (найчастіше 
рослинами чи тваринами), а також з використанням назв відповідних природних явищ 
для позначення людських спільнот (плем‘я, на протиставлення іншому племені). Який з 
цих аспектів є засадовим для тотемізму, незрозуміло. Також тотемізм традиційно 
пов‘язують з екзогамією – себто, звичаєм одружуватися з представниками 
(представницями) не свого, а іншого племені – але характер цього зв‘язку, знов-таки, 
залишається загадковим. 

4. Аби розв‘язати ці загадковості, Леві-Стросс пропонує використати свій (надалі 
знаменитий) структурний метод, який полягає в пошуку у зафіксованих дослідником 
явищах свідомості певної "прихованої структури", яка виступає як інваріант устрою 
свідомості (подібно до того, як фонема співвідноситься зі звуками мови). Структура – 
це співвідношення взаємопов‘язаних елементів; отже, для встановлення структури, 
треба (1) від самого початку взяти не одне, а два чи більше явищ ("термінів"), зв‘язок 
яких ми прагнемо простежити, (2) скласти таблицю можливих сполучень цих 
"термінів" між собою, і (3) саме цю таблицю зробити головним об‘єктом свого аналізу. 

5. Конкретно у застосуванні до тотемізму, така таблиця складається з двох рядів, 
природного та культурного, в якому виділяються явища двох схожих типів – 
одиничного і групового. Відповідно, маємо чотири елементи: в природі – категорія 
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(себто клас рослин чи тварин) та індивід (себто, окрема рослина або тварина), а в 
культурі – особистість та група; ці елементи можуть сполучатися між собою також 
чотирма способами ("категорія-група", "категорія-особистість", "індивід-особистість" 
та "індивід-група"). Вже на цій стадії аналізу стає видним, що головним спрямуванням 
тотемного мислення є самовизначення людини й розподіл (структурування) людей на 
окремі спільноти (племена), і лише потім, на цій основі, формуються уявлення про інші 
функції тотема (зокрема, охоронну). Зв‘язок людини (племені) з тотемом не прямий, не 
фізичний (грубо кажучи, якщо тотемом племені є ведмідь, для членів племені це не 
означає, що колись-то ведмідь народив їхнього пращура), а радше метафоричний, і його 
характер ще потребує окремого пояснення. 

6. Звідки взагалі в свідомості людини виникає думка про її (само)ототожнення з 
тотемом? Дві традиційних відповіді – "партиципація" (участь) через осмислення 
статусу свого "буття" (грубо кажучи, "я є ким? – я є… вовком!") та "емблематика" 
(грубо кажучи, "вовк – наш талісман та символ!") видаються Леві-Строссу обидві 
непереконливими. Насправді йдеться про інше: не про ототожнення окремої людини 
(чи окремого племені) з окремою твариною (чи родом тварин), а про встановлення 
структурної паралелі між відмінністю двох людських спільнот і відмінністю двох 
природних явищ (двох родів тварин чи рослин, двох різних конкретних тварин одного 
чи різних видів тощо). Отже, розгляд проблеми тотемізму на рівні стосунків одного 
племені (або члена племені) з одним тотемом був від початку хибним кроком, який і 
заплутував усю справу. Натомість, структуралізм Леві-Стросса дозволяє виявити більш 
узагальнену ментальну модель, в якій очевидна для людини різність природних явищ 
використовується свідомістю як спосіб позначення різності людських спільнот, яку не 
так легко, але також потрібно усвідомити. Знов-таки, ідентифікацію людської 
спільноти з тотемом в жодному разі не можна розуміти фізично-буквально (якби це 
було так, взяти собі дружину з іншого племені було б подібне до протиприродного 
спарювання, припустимо, водяного змія з лисицею): отже, йдеться не про фізичну, а 
про структурну аналогію, яка здійснюється як первинною, так і сучасною людиною (як-
от солдати дивізії "Веселка") радше позасвідомо, ніж свідомо (власне, усвідомлюються 
ними вже результати застосування структурного принципу, але не сам цей принцип). 

7. Аналізуючи текст французького філософа Анрі Бергсона (який і сам був 
дослідником тотемізму), Леві-Стросс виявляє в його власній метафізиці вражаючу 
подібність до зафіксованого антропологами міркування про устрій світу американ-
ського індіанця, котрий, як виявляється, так само як і сучасний французький філософ 
мислить структурними опозиціями, з яких, власне, і складається (в обох випадках) 
певна "картина" навколишнього світу. Аналогічний аналіз структурування свідомістю 
світу Леві-Стросс виявляє і в роздумах Руссо (який, проявляючи неабиякий інтерес до 
етнографії, також у певному сенсі може вважатися предтечею /структурної/ 
антропології). 

8. Висновок Леві-Стросса, зроблений в розвиток ідей Руссо, полягає в тому, що 
"пришестя культури співпадає з народженням інтелекту" – тоді як цей останній 
формується як усвідомлення людиною базових структурних опозицій (зокрема, 
опозиції перервного й неперервного). Логіка бінарних опозицій, проявлена відповідною 
культурною символікою – ось що, на думку Леві-Стросса, лежить в основі тотемного 
мислення, яке відтак виявляється справжньою засадою людського мислення загалом. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Яку роль на початку роботи "Тотемізм сьогодні" відіграє порівняння вивчення 

тотемізму з вивченням істерії? В якому відношенні, згідно Леві-Строссу, його 
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структурна антропологія мусить виконати, стосовно тотемізму, аналітичну роботу, 
аналогічну тій, яку, стосовно істерії, виконав психоаналіз Фрейда? 

2. В якому відношенні умонастрої солдат дивізії "Веселка", згідно з описом Леві-
Стросса, свідчать про тотемність як засадовий принцип їхнього мислення? 

3. Чому, на думку Леві-Стросса, тотемне мислення хибно було б розглядати як похідне 
від феномену екзогамії? 

4. В чому полягає сутність структурного методу, як його описує Леві-Стросс? Як цей 
метод застосовується Леві-Строссом до аналізу феномену тотемізму? 

5. Які засади, притаманні тотемному мисленню, Леві-Стросс виявляє в роздумах 
Бергсона і Руссо? 

6. На підставі аналізу ідей Леві-Стросса, зробіть узагальнений висновок, яку роль 
тотемізм (тотемне мислення) відіграє у народженні та розвитку людської культури. 
Які явища культури можна було б продуктивно проаналізувати, використавши 
аналітичні засади "структурної антропології" Леві-Стросса? 
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ТЕМА 18. СЕМІОТИКА КУЛЬТУРИ В РОБОТАХ Р.БАРТА 
 

Ідея семіотики – науки про знакові системи – має доволі давнє походження: 
зокрема, свого часу появу такої науки передвіщав ще Локк в останніх рядках свого 
"Нарису про людське розуміння". Але як справді окрема наука семіотика почала 
оформлюватися лише у другій половині дев‘ятнадцятого століття, головним чином 
зусиллями Чарльза Сандерса Пірса (який підхопив у Локка самий термін "семіотика"), 
німецького філософа Готтлоба .Фреге, а також Фердинанда де Соссюра – видатного 
швейцарського лінгвіста, який одночасно з семіотикою (Соссюр називав її 
"семіологією") вважається також і засновником "структуралізму" (цей термін вперше 
з‘явився у книзі Соссюра 1916 року "Курс загальної лінгвістики", задовго до того, як 
ідеї структурного аналізу були перенесені Леві-Строссом в антропологію). Семіотика і 
структуралізм є насправді спорідненими напрямками аналізу – спочатку мови, а потім і 
будь-якого культурного явища як "мови" (себто, як знакової/значущої системи). Але 
якщо структуралізм, за визначенням, робить наголос на структурі, що складається з 
набору взаємопов‘язаних елементів, семіотика зосереджується на аналізі устрою цих 
елементів і того, як вони можуть означати те, що вони, як вважається, насправді 
означають.  

Ролан Барт – один з чільних французьких мислителів другої половини двадцятого 
століття, який зробив свій внесок у розвиток як структуралізму, так і семіотики, але в 
даному навчальному курсі залучено ту його роботу ("Міф сьогодні" – фрагмент з книги 
Барта "Міфології", 1957), яка радше відноситься до семіотичного аспекту аналізу – а 
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водночас, за своїм спрямуванням, складає цікаву паралель розглянутому у попередній 
темі структуралістському аналізу Леві-Стросса. Красномовним тут є вже порівняння 
самих назв, які обидві вказують на прагнення автора віднайти в культурі сьогодення 
прояви чогось такого – тотему у Леві-Стросса, міфу у Барта – що традиційно вважалося 
ознакою лише архаїчного, давно віджилого типу культурної свідомості. 

1. Для Барта, цілком відповідно до канонів семіотики, міф – це не "вимисел" і не 
феномен людської "свідомості", а насамперед значуще повідомлення, комунікаційна 
система. Власне, це не стільки повідомлення, специфічне за змістом, скільки певна 
функція, спосіб повідомлення про що завгодно – так що міфом, на переконання Барта, 
може стати в принципі будь-що. Будь-яка річ може "сказати" нам дещо у такий спосіб, 
що тим самим перетвориться на міф; тим самим Барт заодно стверджує і те, що будь-
яку річ, з точки зору семіотики (або семіології) можна розглянути як повідомлення, яке 
щось для когось значить. 

2. Саму семіологію Барт визначає як "науку про форми, наскільки значення 
вивчаються у ній незалежно від їхнього змісту". Іншими словами, семіологія – це наука 
не про те, що саме значить той чи інший знак, а – як він це "значить", себто, як 
налаштована і як здійснюється сама його спроможність "значити". При цьому базовий 
устрій знаку, спираючись на Соссюра, Барт традиційно вбачає в розподілі його на три 
складових: (1) означувальне (рос. "означающее"), (2) означуване (рос. "означаемое"), і 
(3) власне знак, що являє собою асоціацію, встановлений (кимось) зв‘язок першого та 
другого. Наприклад: означувальне – троянда, означуване – любовні почуття, власне 
знак – встановлений людиною зв‘язок, відповідно до якого троянда означає любовні 
почуття відповідної особи. 

3. Міф, згідно Барту, це – не просто семіологічна система (себто, система знаків), 
а вторинна семіологічна система, для якої знаки людської мови, як первинної 
семіологічної системи, взяті в єдності їхнього означувального та означуваного, є лише 
означувальним другого порядку, до якого додається нове, вторинне означуване. 
Іншими словами, міф – не мова, а метамова, на якій говорять про мову-об‘єкт (мову 
першого порядку). Для ілюстрації цієї тези Барта візьмемо простий приклад: 
висловлювання "мама мила раму". Якщо йдеться про конкретну маму і конкретну раму, 
це, за Бартом, висловлювання першого порядку (припустимо, якщо дитина повідомляє 
своєму однолітку, що його мама робила сьогодні зранку); але якщо те саме 
висловлювання використовується на уроці української мови (вчителька каже: "діти, 
розглянемо речення: «мама мила раму»"), воно перетворюється на висловлювання 
другого порядку – не мовлення про предмети, а мовлення про мову – яке, за Бартом, і 
становить специфіку міфу. 

4. Аналогічний за структурою приклад самого Барта – молодий африканець у 
французькій військовій формі на обкладинці журналу "Парі-Матч". Як мова першого 
порядку, це зображення (кольорова пляма на папері) означає те, що розпізнається на 
зображенні (чорношкіра людина у певному одязі під французьким прапором). Але 
водночас це висловлювання, у сукупності свого означувального та означуваного, має 
ще значення другого порядку: в ньому, згідно Барту, прочитується також означення 
Французької Імперії, якій вірно служать навіть ті, хто міг би (з якоїсь іншої точки зору) 
вважатися нею пригнобленими. Тепер можна домовитися про терміни: (1) означувальне 
стосовно мови першого порядку Барт іменує "сенс" (рос. "смысл"), а стосовно мови 
другого порядку "форма"; (2) означуване, в обох відношеннях, іменується "концепт"; 
(3) те, що поєднує перше і друге, для мови першого порядку іменується "знак", а для 
мови другого порядку – "значення". 

5. Що потрібне, аби знак мови першого порядку став міфом, себто знаком мови 
другого порядку? Насамперед, вважає Барт, потрібне збіднення його сенсу (див. у 
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попередньому пункті, що саме Барт розуміє під "сенсом"). Більш конкретно, потрібно, 
аби все багатство сенсу, що потенційно міститься в знаку першого порядку, ніби 
"випарувалося", і залишилася одна порожня форма, придатна для вкладення в неї 
іншого означуваного ("концепту"). Продовжуючи наведений вище приклад: ми навряд 
чи зможемо сприйняти солдата на обкладинці журналу як знак/міф, що означає 
могутність Французької Імперії, якщо цей солдат розпізнаватиметься нами як 
конкретна людина, зі своїм ім‘ям та прізвищем, своєю біографією, своїм неповторним 
життєвим шляхом, що привів його у французьку армію, тощо. Чорношкірий солдат у 
військовій формі означає могутність Французької Імперії саме тому, що його образ, як 
знак першого порядку, позбавлений для нас усіх подібних нюансів. 

6. Аналізуючи докладніше устрій міфу як знаку, Барт виявляє між концептом і 
сенсом (див. визначення того та іншого у пункті 4) стосунки деформації – подібно 
тому, як для Фрейда латентний (прихований) сенс поведінки деформує її явний сенс 
(звертає на себе увагу, що Барт, як і Леві-Стросс, постійно тримає в голові психоаналі-
тичні дослідження Фрейда під час здійснення власного аналізу). В метамові така 
деформація цілком необхідна, бо концепт мови другого порядку неминуче 
перелаштовує "під себе" сенс як складову мови першого порядку. Внаслідок такої 
деформації якраз і виходить (продовжуючи вже обговорюваний приклад), що 
чорношкірий солдат з ім‘ям, прізвищем та конкретною біографією позбавляється всієї 
своєї історії і перетворюється на "порожню форму", придатну для збагачення її новим 
концептом (могутність Французької Імперії).  

7. В цьому плані, тонко підмічає Барт, структура міфа є структурою алібі: сенс і 
форма (не будемо забувати, що і те і те говориться про означувальне, тільки стосовно 
мови, відповідно, першого та другого порядку) завжди знаходяться у різних площинах, 
а отже, ніколи не "зустрічаються" і, тим більше, ніколи не суперечать одне одному. 
Стосунки сенсу і форми міфу, в цьому плані, подібні стосункам прозорого скла і того, 
що видно за склом: ми можемо зосередити свій погляд або на першому, або на другому, 
але в жодному разі не на тому і тому одночасно. Така структура алібі може, вважає 
Барт, цілком свідомо використовуватися ідеологією в корисливих цілях: чому, власне, 
ви вважаєте, що чорношкірий солдат у французькій військовій формі означає 
могутність Французької Імперії? – це ж не можна довести! – перед вами лише образ 
солдата, і (формально кажучи) більше нічого! Відтак, міф каже нам щось завжди 
непрямо, неначе "ховаючись" за тим, що нам, на разі, говориться прямо й безпосе-
редньо. 

8. Сприймати міф, вважає Барт, можна у три різних способи. Перший: концепт 
заповнює форму, внаслідок чого ефект алібі зникає, міф як такий руйнується, а 
значення знов стає буквальним: чорношкірий солдат у формі перетворюється тоді на 
"знак" (себто, "приклад" або "символ") імперії, що для Барта означає принципово 
простіші стосунки, ніж ті, що пов‘язані зі структурою міфу. Другий: деформуючий 
вплив форми на сенс усвідомлюється, а значення, відповідно, руйнується; це 
деміфологізуюче прочитання, що викриває міф як оману, або прочитання міфолога, 
який робить устрій міфу предметом спеціального аналізу. Третій: означувальне міфу 
сприймається як нерозривна єдність сенсу та форми, внаслідок чого міф, власне, якраз і 
споживається як такий; і тоді чорношкірий солдат у формі постає вже не як "приклад" і 
не як "символ" імперії, а як її безпосередній репрезентант – він є солдатом, і, на рівні 
вторинного означуваного, він саме і є імперією, унаочненою для сприйняття адресатом 
міфу.  

9. Саме цей останній тип сприйняття міфу, вважає Барт, і експлуатується 
ідеологіями усіх часів, чим відкривається перспектива вивчення справжньої ролі міфу в 
історії людства. При такому прочитанні міф і не руйнується, і не викривається, а 
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натомість натуралізується, подаючи свою подвійну структуру ("алібі") так, ніби вона 
носить суто природний характер. Власне, це для Барта і є головною функцією міфу: 
натуралізувати історію, подавати суспільне як природне, тим самим виправдовуючи ту 
чи іншу ідеологію як належну до самого природного устрою речей. Роблячи це, міф, 
справді, впливає радше на позасвідоме, ніж на свідоме в устрої людської психіки – що 
додатково пояснює, звідки у Барта (як і у Леві-Стросса) виникає загострений інтерес до 
наукової спадщини Фрейда. 

10. Отже, міф, в очах Барта, не символізує, а, навпаки, натуралізує означувані ним 
концепти. Але, виявивши у такий спосіб справжнє спрямування міфу, ми можемо тепер 
оцінити і наявний потенціал опору подібному процесу натуралізації. Найменше здатна 
опиратися міфологічній обробці повсякденна мова: вона надто гнучка і, відтак, надто 
готова прийняти на себе які завгодно вторинні значення, піддаючись на описану вище 
деформацію концептом сенсу. Більш успішно опирається міфу мова поетична: сучасна 
поезія, вважає Барт, прагне не натуралізувати штучно призначене людиною значення, а 
навпаки, використати мову суто технічно, намагаючись виразити з її допомогою 
сутність "самих речей" (тут Барт посилається на Сартра, деякі культурологічні ідеї 
якого будуть розглянуті в цьому курсі пізніше). Можна сказати інакше: для сучасної 
поезії мова – лише інструмент; для міфу мова – самоцінний факт, штучно перетворений 
на квазі-природну річ. Класична поезія, вважає Барт, опирається міфу не так успішно 
саме тому, що надає слову більшої ваги, робить його самодостатнім – що якраз і 
потрібно логіці міфу. 

11. В окремих явищах художньої культури (Флобер) Барт знаходить цікавий 
випадок подолання міфу міфом, або створення "міфу про міф", внаслідок якого міф-
об‘єкт викривається за допомогою міфу ще іншого, вищого порядку. 

12. Знов повертаючись до злободенних проблем сучасної культури, Барт, 
спираючись на свій аналіз устрою міфу, викриває міфологічність ідеологічного 
"розчинення" буржуазією, як суспільним класом, себе (а також інших класів та 
прошарків суспільства) в "національному" або "загальнолюдському". Притаманний 
міфу взагалі феномен алібі тут використовується буржуазною ідеологією для створення 
своєрідного "алібі буржуазії": як висловлюється Барт, буржуазія – це "клас, який не 
бажає бути названим". У такий спосіб, "сховавшись" за загальнолюдські чи національні 
інтереси, штучно подаючи свої історично обумовлені прагнення як цілком "природні" й 
відповідні до довічних інтересів усього людства, буржуазія насправді лише маніпулює 
суспільством за допомогою міфу, аби зберегти і усталити своє класове панування.   
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Які аналітичні настанови поєднують міркування Барта із міркуваннями Леві-

Стросса? У чому, на Ваш погляд, полягають найбільш значущі відмінності їхніх 
методологічних настанов аналізу явищ культури? 

2. За яких умов, згідно Барту, будь-яке висловлювання і будь-яка річ може 
перетворитися на міф? 

3. Яким, за описом Барта, є устрій знаку? 
4. Якою, за описом Барта, є структура міфу як вторинної семіологічної системи? Які 

елементи устрою міфу Барт називає "сенс", "форма", "концепт", "знак", "значення"? 
5. Що таке "збіднення сенсу" і чому воно є необхідним для створення міфу? 
6. Чому устрій міфу необхідно передбачає деформацію "сенсу" "концептом"? 
7. Що таке "алібі" як характеристика устрою міфу? 
8. Якими є три вказаних Бартом способи сприйняття міфу? На який з них 

"розрахований" сам міф? 
9. Що таке "натуралізація" як функція міфу? 
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10. Якою мірою знакова система (мова) може опиратися міфу? Від яких факторів 
залежить успішність подібного опору? 

11. Що таке "подолання міфу міфом"? 
12. Як, згідно Барту, міф використовується в ідеології панівного класу суспільства? 
13. Які прояви сучасної культури, на Ваш погляд, можна плідно проаналізувати, 

використовуючи методологічні настанови бартівського семіотичного аналізу міфу? 
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ТЕМА 19. СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ В 
РОБОТАХ МОСКОВСЬКО-ТАРТУСЬКОЇ СЕМІОТИЧНОЇ ШКОЛИ 

(Ю.ЛОТМАН, Б.УСПЕНСЬКИЙ) 
 

Московсько-тартуська семіотична школа – неформальне об‘єднання радянських 
вчених, головним чином з Московського і Тартуського університетів, яке сформувалося 
у 1960 роках навколо ідей структурно-семіотичного аналізу, аналогічних тим, які 
надихали й розвиток структуралізму та семіотики (семіології) у тогочасній Західній 
Європі. Беззаперечним лідером цієї школи був професор Тартуського університету 
Юрій Лотман, у роботах якого загальні принципи аналізу знакових систем плідно 
застосовувалися до вивчення широкого спектру явищ російської та світової культури. В 
межах даного навчального курсу студентам пропонується ознайомитися зі спільною 
роботою Юрія Лотмана і професора Московського університету Бориса Успенського 
"Міф – ім‘я – культура", присвяченою – як і розглянута у попередній темі розвідка 
Р.Барта – вивченню структури міфу та ролі міфологічних текстів в культурі. 

1. Порівнюючи два висловлювання – "світ – це матерія" і "світ – це кінь", автори 
одразу характеризують друге з них як міфологічне. Специфічною ознакою 
міфологічного опису автори при цьому вважають принциповий ізоморфізм 
(спорідненість форми) між описом та предметом опису: в першому разі світ, як об‘єкт, 
описується посиланням на абстрактну категорію, а в другому разі – посиланням також 
на об‘єкт, але інший, свого роду первинний об‘єкт, який грає роль праобразу даного 
об‘єкту опису. Як наслідок, Лотман та Успенський, на протилежність Барту, вважають 
подібний, міфологічний, опис принципово одномовним ("монолінгвістичним"): така 
характеристика прямо випливає з того, що міфологічний опис, як його розуміють ці 
автори, оперує лише з однопорядковими об‘єктами, побудованими у подібний один до 
одного спосіб (тоді як для Барта, навпаки, міф є знаковою системою другого порядку, 
що переозначає мову як знакову систему першого порядку). 

2. Загалом міфологічна свідомість, як її бачать Лотман та Успенський, описує 
об‘єкти як (а) однопорядкові або однорангові, (б) цілісні (себто, такі, що не 
розкладаються на окремі ознаки чи компоненти), і (в) однократні. Остання 
характеристика пояснюється тим, що об‘єкти міфологічної свідомості не 
узагальнюються нею в логічні класи; і навпаки, якби таке узагальнення мало місце, це 
означало б введення цих класів як об‘єктів іншого порядку, від чого картина світу в 
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цілому, безумовно, втратила б ознаки міфологічності. Такий опис об‘єктів міфологічної 
свідомості можна додатково пояснити, використовуючи вже вжитий авторами приклад: 
вислів "світ є конем" не означає, що світ, відтак, включається в "множину" коней: 
натомість, "кінь" тут використовується як назва унікального, одиничного об‘єкту – не 
"поняття коня", а Коня як такого. Як би не важко було вжитися в цю логіку людині, що 
керується сучасною понятійною свідомістю, логіка міфу, на переконання Лотмана та 
Успенського, є принципово іншою: звичні нам логічні класи (поняття) тут замінює 
пряме ототожнення багатьох об‘єктів (як-то багатьох коней) і, фактично, сприйняття 
їх як одного й того ж об‘єкту. 

3. За відсутності в міфологічній свідомості логічних класів, вона не може 
оперувати і звичними для нас загальними назвами (які всі вказують саме на подібні 
класи): натомість в міфологічній свідомості усі без винятку назви є власними іменами. 
Відповідно, якщо сучасна людина, сказавши "Іван – людина", тим самим віднесе Івана 
до логічного класу "людей" (себто, підведе Івана під поняття "людина"), сутність 
міфологічної свідомості можна було б передати висловом "Іван-Людина", де слово 
"Людина" позначає одночасно кожну конкретну людину, що усі сприймаються цією 
свідомістю як тотожні. Як спрацьовує ця логіка міфологічної свідомості на пізніших 
етапах розвитку культури, видно з наступного прикладу авторів: коли супротивники 
Петра Першого називали його "антихристом", для одних (носіїв не-міфологічної чи то 
пост-міфологічної свідомості) ця назва була не більше ніж метафорою, але для інших – 
а саме, для носіїв міфологічної свідомості – Петро Перший насправді був Антихристом. 
Отже (як це виходило і у Барта) один і той самий текст може сприйматися і як 
міфологічний, і як не-міфологічний: все залежить не від самого тексту, а від точки зору 
на нього, що визначається устроєм свідомості. 

4. Саме тому, що міфологічна свідомість сприймає усі назви як власні імена, для 
цієї свідомості назвати вперше – те саме, що створити; дистанція між іменем і тим, що 
ним поіменоване, тут принципово відсутня. Саме за цією міфологічною логікою 
свідомості багато людей досі вважають, що назвати, приміром, чорта неодмінно 
означає його "накликати" (і взагалі, в міфологічній свідомості не буває такого, аби 
хтось когось "кликав", але "не був почутий" та/або не отримав відповіді). Предмет, ім‘я 
якого невідоме, в міфологічній свідомості неодмінно сприймається як смертельна 
загроза – і навпаки, оволодіння його ім‘ям (відомим нам з казок як "чарівне слово") 
неодмінно тягне за собою виживання і перемогу. 

5. Відповідно, і у сучасній мові саме власні імена складають, на думку авторів, 
основу її "міфологічного пласту", до якого також входять окличні слова ("киць-киць", 
"ціпу-ціпу"), "дитячі" слова-назви ("бяка", "киця") тощо. Як стверджуватимуть автори 
пізніше (наприкінці аналізованого тексту), докладне вивчення ролі та місця власних 
імен в тій чи іншій культурі (в тому чи іншому типі культурної свідомості) було б дуже 
плідним та привабливим підходом до аналізу міфологічної свідомості, як вона 
проявлялася в історії культури людства. 

6. Оскільки міфологічна свідомість не оперує логічними класами, уявлений цієї 
свідомістю міфологічний простір не може складатися зі споріднених предметів: 
натомість він заповнений окремими, одиничними предметами, кожен з яких має власне 
ім‘я. "Незаповнений" простір між цими предметами міфологічна свідомість взагалі не 
сприймає (бо, за своїм устроєм, не може сприйняти його як значущий) – звідси 
"казкові" переміщення персонажів міфу (чи похідної від міфу чарівної казки) з одного 
просторового місця ("локусу") до іншого. 

7. Дитяча свідомість, за спостереженням авторів, є по суті міфологічною (як, 
власне, і варто було б очікувати). На підтвердження цього спостереження, автори 
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посилаються і на художні твори (оповідання Чехова "Гриша"), і на спостереження 
лінгвістів (Р.Якобсон) за розвитком дитячої мовної свідомості. 

8. Описавши міфологічну свідомість як "ідеальну модель", автори одразу 
підкреслюють, що в "чистому" вигляді такий тип свідомості зустріти, радше за все, 
неможливо (принаймні сучасному дослідникові) – ані в реальному житті, ані в 
збережених для нас культурних текстах. Автори роблять з цього приводу два 
припущення: або (1) послідовно міфологічна свідомість стосується настільки раннього 
етапу розвитку, що її чи то неможливо спостерігати емпірично, чи бодай з нею не 
можна вступити в контакт (останнє припущення добре пояснює, чому неможливий 
емпіричний опис міфологічної свідомості на прикладі новонародженої дитини), або (2) 
гетерогенність є, навпаки, неодмінною властивістю людської свідомості, для існування 
якої завжди потрібна наявність принаймні двох знакових систем, що "не до кінця" 
перекладаються одна на одну. Само собою, ці два припущення можна і поєднати: від 
початку свідомість людини є гомогенною і міфологічною (але в такому вигляді її 
неможливо спостерігати емпірично), а надалі вона стає гетерогенною, водночас і 
міфологічною і не-міфологічною, від чого емпіричному спостереженню піддаються 
лише окремі прояви міфологічної свідомості, але не вона сама як ціле. 

9. З останнього спостереження можна вивести, що вивчати міфологічну 
свідомість означає неодмінно порушувати її внутрішню логіку: адже вивчення також є 
різновидом перекладу на іншу мову (мову наукового опису), тоді як міфологічна 
свідомість "в собі" принципово однорідна і інших мов для неї взагалі не існує (існують 
лише таємні слова-імена, які людина може не знати, відтак не маючи влади над 
відповідним об‘єктом). Іншими словами, самий факт вивчення міфологічної свідомості 
можливий лише завдяки тій гетерогенності людської свідомості загалом, про яку 
авторам йшлося вище. 

10. Як вже було показано вище, з позицій не-міфологічної свідомості притаманне 
міфологічній свідомості ототожнення об‘єктів природно сприймається як метафора (як-
от у прикладі "Петро Перший – антихрист"; аби передати сенс міфологічного розуміння 
цього ж самого вислову, потрібно було б написати "Антихрист" з великої літери). 
Метафора (перенос значення за подібністю) далі може перетлумачуватися і як символ. 
Останній при цьому може розумітися подвійно: як знак, що породжений міфологічною 
свідомістю, і як знак, що лише передбачає міфологічну ситуацію. У першому разі, 
символ є проявом міфологічної свідомості і не виходить за її межі (припустимо, 
Антихрист як символ зла); у другому, символ виступає як прояв метамови, що описує 
міфологічну мову (так Лотман та Успенський прочитують твори російських 
"символістів" кінця дев‘ятнадцятого – початку двадцятого століття). 

11. На певних етапах історії культури міфологічна свідомість, не охоплюючи 
собою культури як цілого, тим не менше може активізуватися настільки, що відіграє 
роль основної культуротворчої моделі. Таку ситуацію Лотман та Успенський знаходять 
в культурі бароко, в текстах якої природні стихії та властивості поводяться як герої 
міфологічного світу (пор, наприклад, ставлення до природних стихій в трагедіях 
Шекспіра). Але і тут треба розрізняти два принципово різних феномени: (1) реліктовий 
міфологізм, що виникає спонтанно, як прояв завжди наявного міфологічного прошарку 
людської свідомості (у цьому сенсі міф для Лотмана та Успенського є таким самим 
транс-історичним феноменом, як міф для Барта, тотемізм для Леві-Стросса чи архетипи 
для Юнга), і (2) свідомо реставрований – або, радше – імітований – міфологізм, який є 
вторинним і штучним явищем, хоча не-міфологічною свідомістю такий "вторинно 
міфологізований" текст може сприйматися як по-справжньому міфологічний (знов-
таки, тут можна послатися на російських символістів, а надто – на "інтелектуальний 
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роман" двадцятого століття на кшталт "Майстра та Маргарити" М.Булгакова, "Ста 
років самотності" Г.Маркеса чи "Доктора Фаустуса" Т.Манна). 

12. Звертаючись ще раз, тепер вже більш докладно, до епохи Петра Першого, 
автори виявляють численні прояви міфологічної свідомості в текстах, що відбивають 
самоусвідомлення цієї епохи (артикульоване насамперед чільними інтелектуалами 
російського вісімнадцятого століття на кшталт Кантемира, Ломоносова чи 
Прокоповича). 

13. Поезія як культурне явище, вважають автори, на міфологічній стадії розвитку 
свідомості принципово неможлива – адже в мові, де всі слова є власними іменами, 
неможлива синонімія, метафорика, і взагалі всі ті риси, що традиційно приписуються 
"поетичній мові". Навпаки, "поетична мова" може розглядатися як продукт розпаду 
міфологічної свідомості, з притаманним цьому процесу перетлумаченням міфологіч-
ного ототожнення об‘єктів як метафори й, відповідно, переосмисленням міфологічних 
текстів як метафоричних. 

14. Завершальним припущенням авторів є гіпотеза про наявність в історії 
культури, умовно кажучи, "міфологічних" та "не-міфологічних" епох, пов‘язаних 
відповідно з домінуванням того чи іншого типу свідомості – при тому що обидва типи в 
культурі завжди наявні (ймовірно, за винятком найбільш архаїчних часів, що настали 
одразу з моменту виникнення людини як окремого біо-соціального виду). 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Які ознаки, на думку Лотмана та Успенського, відрізняють міфологічну свідомість 

від не-міфологічної? Як Ви розумієте тезу авторів про принципову одномовність 
("монолінгвізм") міфологічної свідомості? 

2. Чому, на думку Лотмана та Успенського, міфологічна свідомість не може оперувати 
поняттями (логічними класами)? Чим і як міфологічна свідомість компенсує 
відсутність в її розпорядженні логічних класів? Як вона, за відсутності понятійного 
мислення, впорядковує світ, що складається з безлічі окремих предметів? 

3. Чому в міфологічній свідомості всі назви предметів є власними іменами? 
4. Чому люди нерідко вважають, що назвати щось чи когось неодмінно означає 

викликати ("накликати") відповідну особу чи відповідне явище? Поясніть, в цьому 
контексті, біблійну заборону згадувати імена "інших богів" (Вихід 23.13). 

5. Чому в міфологічному просторі людина може у "чарівний" спосіб миттєво 
переміщуватися з одного місця до іншого? 

6. Чому, на думку Лотмана та Успенського, міфологічну свідомість неможливо 
спостерігати як ціле, а можна спостерігати лише її окремі прояви? 

7. Як міфологічна свідомість дається взнаки на більш пізніх стадіях історії культури 
людства? Які прояви міфологічної свідомості Лотман та Успенський знаходять (а) в 
культурі бароко; (б) в російській культурі першої половини вісімнадцятого століття; 
(в) в російській художній культурі кінця дев‘ятнадцятого – початку двадцятого 
століття? 

8. Чому, на думку Лотмана та Успенського, поезія не може бути витвором і проявом 
міфологічної свідомості, а є, навпаки, продуктом її розпаду? 

9. Чи згодні Ви з прикінцевим припущенням Лотмана та Успенського, що в історії 
культури чергуються "міфологічні" та "не-міфологічні" епохи, в яких домінують, 
відповідно, різні типи людської свідомості? Якщо ні, то чому незгодні? Якщо так, то 
(1) які епохи, на Ваш погляд, можна вважати "міфологічними", а які "не-
міфологічними", і (2) чим, на Ваш погляд, зумовлюється закономірність зміни епохи 
одного типу епохою іншого типу і навпаки? 
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МОДУЛЬ 4. КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ В ФІЛОСОФІЇ 
ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ (ЕКЗІСТЕНЦІАЛІЗМ, 

ГЕРМЕНЕВТИКА, ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ); ТЕОРІЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРИ; 
НЕОТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКА, ІГРОВА ТА 
ПОСТМОДЕРНА КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ 

 
ТЕМА 20. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ В 

ФІЛОСОФІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ (К.ЯСПЕРС, Ж-П.САРТР) 
 

Рефлексія з приводу культури, розпочата філософами кінця вісімнадцятого та 
усього дев‘ятнадцятого століття (див. модуль 1), продовжилася також і в міркуваннях 
філософів наступних поколінь, що представляють провідні течії філософської думки 
двадцятого століття. Інколи предметом спеціальної рефлексії тут стає культура або 
історія (історія культури) як ціле (пор. розглянуті нижче міркування Г.Гадамера та 
В.Біблера); інколи ж певне ставлення до культури можна виявити як практично 
реалізоване в міркуваннях філософа з іншого приводу (загальна філософська проблема, 
або, навпаки, конкретне суспільне чи культурне явище). Саме в цьому ключі студентам 
пропонується розглянути, як приклад осмислення культури в філософії екзистенціа-
лізму, два коротких програмних тексти – вступ до "Духовної ситуації часу" К.Ясперса 
(1931) та "Екзистенціалізм – це гуманізм" Ж.-П.Сартра (1946), а також есе Ж.-П.Сартра 
"Що значить писати?" з його книги "Що таке література?" (1948). Як додатковий 
матеріал, студенти можуть також використати для вивчення цієї теми фрагменти з 
(також культурологічно значущих) творів іншого чільного представника французького 
екзистенціалізму Альбера Камю ("Міф про Сізіфа. Есе про абсурд", "Бунтівна 
людина"), які, згідно з навчальним планом і програмами Гуманітарного інституту, 
заплановані для вивчення в курсі історії філософії за програмою підготовки 
спеціалістів.  

1. І Ясперс і Сартр у своїх програмних текстах вказують, як на джерело 
екзистенціалізму, на притаманне сучасній людині відчуття втрати зв‘язків зі світом, а 
також втрати відчуття світу як завершеного цілого, яке здається стабільним і вічним. 
Навпаки, світ постає тепер як недовершений, відкритий для змінювання з боку людини; 
але, водночас, усвідомлення людиною обмеженості своїх сил призводить її до відчуття 
безпомічності та відчаю. 

2. Ясперс також звертає особливу увагу на розвиток у "західної людини" 
історичної свідомості, загалом сформованої християнством як базовим підґрунтям 
західного типу світогляду. Переламний момент у розвитку історичної свідомості настає 
із формуванням критичного ставлення до попередньої історії людства, яке вперше чітко 
проголосив Руссо; з нього, вважає Ясперс, почалася "критика культури, котра з тих пір 
супроводжує віру в прогрес". Загалом основою західного типу культури – який, на 
думку Ясперса, зрештою й породив екзистенціалізм як його адекватне філософське 
втілення – філософ вважає (1) необмежену раціональність, (2) автономність особистості, 
або "суб‘єктивність самобуття", і (3) часовість, історизм сприйняття людиною світу. До 
цього треба додати ще факт секуляризації західної культури Нового часу, який 
вважають суттєвим джерелом екзистенціалізму і Ясперс і Сартр, попри те, що перший з 
них є щирим християнином, а другий – не менш щирим, переконаним атеїстом. 

3. Важливою для культуролога є теза Ясперса про те, що саме у "західному світі" 
людина "вдруге прорвала замкнене коло природи": якщо вперше це сталося, коли 
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людина взагалі відокремилася від природи (з чого, власне, й почалася історія людства), 
то вдруге – коли людина свідомо почала "суперничати" з природою у створенні того, 
що "природа, як така, ніколи б не створила". Цю ж думку Ясперса можна 
сформулювати інакше: перший прорив "кола природи" є появою людської культури, а 
другий – появою свідомої культурної творчості, коли людина не просто створює світ 
культури, але й послідовно віддає собі звіт, що вона робить саме це (одним з наслідків 
чого можна вважати й появу системного теоретичного осмислення культури – 
майбутньої "культурології" – починаючи з другої половини вісімнадцятого століття). 

4. І Ясперс і Сартр наголошують на фундаментальному для екзистенціалізму 
принципі відповідальності людини – за себе, за всі свої вчинки або відмову від таких 
(Сартр спеціально наголошує, що навіть якщо людина "нічого не зробила", це також 
результат її свідомого й відповідального вибору), але також і за інших людей, за свою 
історичну епоху і людство в цілому. 

5. В роздумах Сартра важливо звернути увагу на ще один фундаментальний 
екзистенціалістський принцип: "існування передує сутності". Йдеться про те, що 
людина, знов-таки, не знаходить світ вже "готовим" і сутнісно визначеним ким би то не 
було (наприклад, Богом-творцем, існування якого Сартр не визнає); відтак, якою є 
сутність усього (речей, самої людини, її вчинків, історії людства тощо), може й мусить 
визначати сама людина, діючи суто "на власний ризик", без жодних страховок і 
гарантій істинності (справедливості, тощо) власних рішень. Лише такий фундамен-
тальний "волюнтаризм", на думку Сартра, забезпечує водночас абсолютну свободу й 
абсолютну відповідальність кожної людини, зокрема й у її стосунках з іншими людьми 
(де також немає жодної моральної "заданості", жодної "гарантованої" спільності, а 
отже, і тут, безумовно, "існування передує сутності"). 

6. Хід думок і Ясперса і Сартра добре показує, що екзистенціалізм є крайнім 
проявом розуміння людини як "творця", що зародилося в культурі Ренесансу й зазнало 
серйозних випробувань у зв‘язку зі світоглядною кризою, викликаною подіями першої 
світової війни. Для Ясперса цей статус людини означає насамперед важкий тягар 
відповідальності, який людина мусить взяти на себе попри відчуття своєї "нікчемності" 
й "безпомічності"; атеїст Сартр сприймає цей статус більш оптимістично, долаючи 
характерний для екзистенціалізму (зокрема й для Ясперса) відчай своєю версією 
гуманізму – під яким Сартр розуміє сприйняття людини як "проекту" для неї самої. 

7. В міркуваннях Сартра про літературу одразу кидається в очі їхня анти-
семіотична спрямованість (це одна з причин, чому ідеї Сартра в цьому курсі варто 
обговорювати лише після вивчення матеріалу попереднього модулю). Для Сартра, 
ноти, фарби, форми (можна з легкістю додати: слова), як матеріал мистецтва, не є 
знаками; якщо ж вони сприймаються як такі (себто, як знаки) то лише на шкоду їхній 
наявній матеріальності, в якій, для Сартра, і полягає їхня художня цінність. Митець, на 
погляд Сартра, не "означає", а створює річ, яка втілює (а не означає!) певне відчуття 
чогось: так, жовтий колір неба над Голгофою на картині Тинторетто не "позначає" 
тривогу, а безпосередньо є цією тривогою, і одночасно – плямою жовтого кольору 
(варто зазначити, що в цій логіці ототожнення кольору і почуття доволі легко 
розпізнається логіка міфологічної свідомості, які її описують Лотман та Успенський). 

8. Так само, для Сартра, і в поезії: поетичне слово – це не знак і не інструмент, а 
самоцінна річ, що безпосередньо переживається в процесі сприйняття поетичного 
твору. Тим-то, на думку Сартра, і відрізняється "поетична мова" від звичайної 
повсякденної: в останній люди справді використовують слова як знаки речей, але поет, 
від початку відчуваючи себе "поза мовою", сприймає цей інструмент людського 
спілкування як самодостатній; для поета слово не виражає значення, а його 
безпосередньо втілює. 
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9. Познайомившись із таким зачином сартрівської думки, читач може спитати: а 
до чого тут, власне, екзистенціалізм? Виявляється, навіть дуже "до чого": адже 
ствердження самоцінності поетичної мови – і, ширше, будь-якого матеріалу мистецтва 
– безпосередньо веде Сартра до заперечення будь-якої політичної заангажованості 
мистецтва. Відтак, митець – це цілком незалежна від кого і чого б то не було людина (а 
таким, власне, і бачить сутність людського індивіда філософія екзистенціалізму), яка 
непідвладна суспільно-політичним потребам не в силу особистого небажання, а за 
найбільш засадовими ознаками своєї діяльності. 

10. В останній тезі, втім, одразу виявляється надто багато виклику (риса, знов-
таки, вельми характерна для екзистенціалізму взагалі й сартрівського зокрема), аби не 
додати до неї певних уточнень і роз‘яснень. Безумовно, визнає Сартр, митець може 
цілком щиро служити певній політичній ідеї (а не лише бути змушеним їй служити) – 
як-от, приміром, поети французького руху Опору. Якщо це вірно для поетів, це тим 
більше вірно для прозаїків, діяльність яких, визнає Сартр, "утилітарна по своїй суті". 
Відтак, проза – це взагалі компромісне явище, перехідна форма між власне мистецтвом 
та іншими сферами людської життєдіяльності, і тут (на відміну від поезії) все ж таки 
знаходиться законне місце "інструментальному", знаковому використанню мови – а 
отже, тут є і зовнішня мистецтву мета, переслідуючи яку, митець перетворює власний 
твір на практичний (зокрема, політичний) вчинок. Зате власне естетичне задоволення, 
самоцінне в поезії, тут складає лише момент цілого, який важить лише тоді, коли він 
доповнює собою всі решту. 

11. В четвертій примітці до основного тексту статті Сартр продовжує своє 
порівняння поезії та прози із залученням категорії міфу: на його думку, поезія, 
безпосередньо втілюючи художній зміст у своєму матеріалі, тим самим створює "міф 
про людину", тоді як проза, працюючи з мовою як системою знаків, натомість 
змальовує її "портрет". Встановлюючи безпосередній зв‘язок між міфом та відчуттям 
самоцінності речі, Сартр у своєму тлумаченні міфу відтак виявляється явно ближчим 
до Лотмана/Успенського, ніж до Барта. 

12. Повертаючись знов до власне естетичного виміру літератури, Сартр 
викарбовує звучну формулу: повідомлення – це "душа, що стала предметом". Естетичне 
ставлення до відтак опредмеченої душі передбачає її споглядання, причому "з шаноб-
ливої відстані". Але митець, від початку цілком незалежний від усього крім самого 
себе, може – і навіть мусить – вільно "ангажуватися" у своїх творах, тим самим 
перетворюючи власне мистецтво на активну життєву позицію щодо перетворення 
навколишнього світу (в цьому повороті сартрової думки також добре дається взнаки 
"бунтівний" характер французького екзистенціалізму в цілому). Натомість поезія являє 
собою не (як проза) "прагнення виграшу", а навпаки, спосіб "перетворити програш на 
виграш" – коли речам, незалежно від їхньої прагматичної цінності (або відсутності 
такої), надається інша, цілком непрагматична самоцінність. Поет, вважає Сартр, по 
роду своєї діяльності завжди і принципово "ставить на програш" (себто, "програш" з 
прагматичної точки зору); але тим самим він виконує в культурі надзвичайно важливу 
функцію, артикулюючи вразливість, і навіть приреченість на поразку, людини як такої 
(ще одна "фірмова" екзистенціалістська теза!) – при тому що в більш інтегрованому 
суспільстві цю екзистенційну вразливість людини маскує держава і компенсує релігія. 

13. Загалом поет і прозаїк, відтак, втілюють собою дві однаково сутнісні сторони 
людської природи – або, точніше, два сутнісних аспекти положення людини у світі: 
прагнення виграшу і приреченість на програш; ці два "обличчя", за Сартром, має кожне 
починання людини, так що перший з них дозволяє людині підкорювати світ, а другий – 
переосмислювати себе, і водночас відкривати світ наново, "як такий" (а не як предмет 
прагматичного зусилля). 
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ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Як філософія екзистенціалізму загалом бачить світ і положення людини у світі? 
2. Якими, згідно Ясперсу, є особливості західної культури та західної людини? 
3. Виведіть з міркувань Ясперса пояснення, чому така галузь знань як "культурологія" 

народилася саме у "західному світі". 
4. Що означає екзистенціалістський принцип "існування передує сутності"? 
5. Якою мірою філософія екзистенціалізму є закономірним продуктом розвитку 

західної культури? Якою мірою цю культурну зумовленість своєї філософії 
розуміють самі представники екзистенціалізму? 

6. Чому, на думку Сартра, принципово неправильно розтлумачувати мистецтво як 
знакову систему (до чого тяжіють структуралізм та семіотика)? Чи згодні Ви з 
сартрівською критикою семіотичного розуміння сутності мистецтва? 

7. Чому, на думку Сартра, безглуздо вимагати від митця (зрештою, як і від філософа) 
політичної "ангажованості"? 

8. Чим, на думку Сартра, відрізняється поетична мова від прозаїчної мови? 
9. Чим, на думку Сартра, відрізняється загалом, поезія від прози? Чому поетичний опис 

людини Сартр характеризує як "міф", а прозаїчний – як "портрет"? Порівняйте 
розуміння міфу в цьому спостереженні Сартра з розумінням міфу в міркуваннях 
Барта і Лотмана/Успенського. 

10. Як протиставлення поезії та прози в описі Сартра відбиває фундаментальну 
суперечність положення людини у світі? Чому для людини однаково важливі і 
прагматичні "перемоги" і прагматичні "поразки"? Яку незамінну роль, згідно 
Сартру, відтак виконує поезія в культурі?  
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ТЕМА 21. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ В 
ФІЛОСОФСЬКІЙ ГЕРМЕНЕВТИЦІ (Г.-Г.ГАДАМЕР, П.РІКЕР) 

 
Герменевтика, як і екзистенціалізм, відноситься до складу магістральних 

напрямків західної філософії двадцятого століття. При цьому до культурології 
герменевтика має ще більш безпосередню причетність, оскільки герменевтика як 
філософський напрямок виросла з теорії інтерпретації текстів (спочатку – за часів 
середньовіччя – лише Біблії, а згодом і всіх літературних текстів, та й будь-яких текстів 
загалом); в більш широкому, значенні герменевтика у двадцятому столітті тлумачиться 
як теорія (або: філософія) розуміння, що зосереджується на теорії та практиці 
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інтерпретації текстів культури. В цьому останньому вимірі герменевтика перегукується 
зі структуралізмом та семіотикою, але, на відміну від них, робить основний наголос не 
за структурі чи устрої знаку, а на процедурах розуміння смислу і їхньому 
філософському та історико-культурному обґрунтуванні. 

Засновником філософської герменевтики вважається Ханс-Георг Гадамер – 
німецький філософ, вихованець Марбурзької школи неокантіанства, надалі близький 
знайомий і молодший колега Мартіна Гайдеггера і, пізніше, Карла Ясперса (якого він у 
1949 році змінив на посаді завідувача кафедри філософії в Гайдельберзькому 
університеті). В даному курсі студентам пропонується ознайомитися з двома 
невеликими роботами Гадамера, "Філософія та герменевтика" (1976) і "Філософські 
засади двадцятого століття" (1965), в яких його погляди на герменевтику і, крізь призму 
останньої, на культуру викладені у доволі популярній формі. 

Крім Німеччини, герменевтика також активно розвивалася у Франції, де її 
чільним представником став Поль Рікер – французький філософ, на формування 
поглядів якого вирішальним чином вплинули роботи Гуссерля і Ясперса. Оскільки у 
Франції після другої світової війни значно більшої популярності, ніж в Німеччині, 
здобув структуралізм, Рікеру, який тяжів до герменевтики, довелося спеціально 
визначатися, як ці дві інтелектуальні течії співвідносяться між собою; результатом 
такого осмислення став нарис "Герменевтика і структуралізм" в книзі "Конфлікт 
інтерпретацій. Нариси про герменевтику" (1969), який також пропонується студентам 
для текстуального вивчення  

1. У статті "Філософія та герменевтика" Гадамер насамперед вказує на те, як на 
формування його філософських переконань (а відтак, і на заснування ним герменевтики 
як окремного напрямку в філософії) вплинула перша світова війна. Гадамер, зрештою, 
був не єдиним (пор. в наступній темі філософський розвиток Мартіна Бубера), хто 
сприйняв події першої світової війни насамперед як глобальну кризу порозуміння. 
Певну перспективу виходу особисто Гадамер побачив у новому (в дусі традицій 
Шеллінга та німецьких романтиків) зверненні філософії до мистецтва, з притаманним 
останньому досвідом цілісного сприйняття світу. Саме досвід історії мистецтва допоміг 
Гадамеру переосмислити сутність людської історії як такої – і, насамперед, зрозуміти 
відносний характер поступу (прогресу), який в такий сфері як мистецтва безумовно не 
має місця (на відміну від, скажімо, науки чи техніки). Історія мистецтва дозволяє й 
допомагає розглянути культурні надбання різних часів як рівновеликі, а стосунки між 
ними – як нескінченний діалог у великому історичному часі (тим самим Гадамер 
виявляє щільну близькість і до філософії діалогу, ставлення якої до проблем культури 
буде предметом розгляду в наступній темі). У такий-то спосіб Гадамер дійшов 
герменевтики як теорії насамперед транс-історичного (взаємо)розуміння. 

2. Розуміння, для Гадамера, є процесом, який неодмінно має мовний характер: 
теза, яка лунає також і в структуралізмі та семіотиці, але для Гадамера вимір смислу 
сказаного безумовно є важливішим за класичний семіотичний вимір структури, знака і 
означеного. Герменевтика, для Гадамера, є пошуком спільного смислу – і через це вона 
також є пошуком спільної мови (з огляду на курс історії філософії першої половини 
двадцятого століття, який за навчальною програмою Гуманітарного інституту 
читається паралельно з курсом теорії культури, студентам варто порівняти цю позицію 
Гадамера з філософією мови Л.Віттгенштайна та П.Флоренського). Пізнання світу, з 
позицій герменевтики, здійснюється лише у спілкуванні (комунікації); справжній 
досвід – це комунікативний досвід, завдяки якому світ поступово осмислюється (або, як 
каже Гадамер, "збирається в слово і в спільну свідомість"). 

3. Стаття "Філософські засади двадцятого століття" присвячена узагальненому 
осмисленню того, що змінилося у філософії цього часу порівняно з попередніми 
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періодами. По-перше, всупереч Арістотелю, філософія відкриває, що в житті немає 
"чистого висловлювання": останнє є не більше ніж науковою (філософською) 
абстракцією, тоді як реальним є живе висловлювання в контексті інших висловлювань, 
разом з якими воно складає, сказати б, єдину мережу смислу. По-друге, так само немає 
і "чистого сприйняття" висловлювання: адже сприйняття також існує лише у певному 
смисловому контексті, і його "зустріч" з будь-яким висловлюванням (зробленим у 
будь-який, цей або інший, час) є насправді зустріччю цілих смислових контекстів, які 
вступають у складні стосунки один з одним. 

4. Розвитком останнього спостереження у Гадамера є стає посилання на 
проаналізовану Гайдеггером проблему "герменевтичного кола", яка полягає в тому, що 
розуміння будь-чого завжди можливе лише на підставі певного перед-розуміння, 
зумовленого насамперед смисловим контекстом того, хто розуміє (інший вимір того ж 
таки "герменевтичного кола" – розуміти частини можна лише з позиції розуміння 
цілого, але розуміння цілого можливе не інакше як через розуміння його частин). Що ж 
до тексту, з яким зустрічається особа, що намагається зрозуміти, він (текст) також має 
свою смислову спрямованість, яка зовсім не зводиться до смислових прагнень його 
автора, а вбирає в себе також контекст історичних подій, "шлейф" інших, вже 
зафіксованих в історії, розумінь (тлумачень) цього ж тексту тощо. 

5. По-третє (продовжуючи міркування, викладене у пункті 3), немає також і 
"чистої рефлексії предмету" (цього разу цей полемічний випад спрямований не стільки 
Арістотелю, скільки, приміром, Канту або Фіхте), оскільки будь-яке осмислення 
предмету насправді уможливлюється лише через (само)усвідомлення людиною 
власного акту дії-сприйняття цього предмету (момент, який Гадамер вважає ключовим 
для екзистенціалізму Гайдеггера і Ясперса). Розуміння предмету з точки зору 
герменевтики – це не логічний конструкт, а буттєва подія, завжди конкретна, в якій 
завжди важить конкретне місце, що його посідає в бутті той, хто розуміє. 

6. По-четверте, немає також і "чистого поняття", оскільки будь-які поняття, 
сформовані в живій людській мові, принципово зберігають свою неоднозначність – але, 
всупереч Віттгенштайну, який в "Трактаті" мріяв про створення ідеальної мови, що 
складається з ідеально однозначних мовних одиниць, таку неоднозначність понять 
Гадамер вважає не перешкодою, а справжнім багатством і плідним ґрунтом для 
розвитку взаєморозуміння. Природна мова, завжди конкретна і вписана у відповідний 
історико-культурний контекст, задає як можливості, так і межі розуміння людиною 
світу (тут правий Віттгенштайн), але ці межі здатні змінюватися, і їхня зміна 
відбувається саме в роботі транс-історичного розуміння людьми сьогодення досвіду 
осмислення світу, зафіксованого в текстах, що залишили їхні історичні попередники. 

7. Власне для себе Гадамер, в цьому контексті, визначає насамперед трьох 
історичних "співрозмовників": старогрецьких філософів, Канта і Гегеля. При цьому у 
греків найбільш дорогоцінним Гадамер вважає їхнє прагнення цілісності "мовного 
досвіду світу", у Канта – чіткість проведеної ним межі між пізнанням та мисленням, і, 
нарешті, у Гегеля – прагнення вийти за визначені Кантом межі доступного людині 
досвіду (яке Гадамер тлумачить як одночасний вихід за межі суто наукового розуміння 
навколишнього світу). 

8. Рікер починає свої міркування зі вказування на глибинний взаємозв‘язок 
герменевтики і традиції, зумовлений тим, що традиція в історії живе виключно за 
рахунок постійного переосмислення самої себе. Традиція – це, власне, не що інше як 
історична трансляція смислу від покоління до покоління, а така трансляція може 
здійснюватися не інакше як шляхом інтерпретації. 

9. Осмислюючи спосіб історичної трансляції традиції, Рікер черговий раз 
звертається до понять міфу та символу. На думку Рікера, міф, який народжується як 
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осмислення насамперед історичного часу (початку і кінця Всесвіту), поступово 
перетворюється на оповідальну форму, поєднується з ритуалом та певними 
соціальними функціями, внаслідок чого його символічна глибина втрачається; відтак, 
для її відродження і відновлення її жвавого відчуття потрібна процедура інтерпретації, 
якою з тих пір і постає як постійний спосіб існування традиції. 

10. Якою мірою цей процес може описати структуралізм, і якою мірою – 
герменевтика? Структуралізм, на думку Рікера, є наукою, а герменевтика – 
філософською дисципліною (відтак, для Рікера самоочевидно, що філософія як така не 
є наукою); структуралізм прагне виявити структуру, яка не залежить від особистості, а 
герменевтика шукає розуміння, яке завше носить особистісний характер; структуралізм 
об‘єктивує і аналізує, а герменевтика споглядає і тлумачить. Але саме ця різноспрямо-
ваність, цілком в дусі загальних філософських настанов герменевтики (пор. вище 
міркування з цього приводу Гадамера) виявляється добрим підґрунтям для сполучення і 
порозуміння: в герменевтичному пошуку смислу структуралізм загалом, і структурна 
антропологія зокрема виявляються лише підтримкою й допомогою, а зовсім не 
перешкодою. 

11. Цінність кожного методу – в тому числі як структуралізму, так і 
герменевтики – не можна зрозуміти, не зрозумівши одночасно ті межі, в яких цей 
метод може бути плідно застосований (це спостереження Рікера насправді можна 
рекомендувати студентам як одну з найбільш засадових настанов усього вивчення 
ними курсу теорії культури!). Подальшим завданням міркувань Рікера є встановлення 
таких меж для методу структуралізму (конкретніше, структурної антропології Леві-
Стросса), з метою чого Рікер пропонує стислий коментований опис історії розвитку 
цього методу. 

12. Структуралізм як загальнонауковий феномен починає свій розвиток зі спроби 
застосувати в антропології лінгвістичну модель структурного аналізу, сформовану 
насамперед в працях Ф. де Соссюра. На свій кшталт, це був своєрідний бунт проти 
історицизму: якщо для історика зрозуміти – це встановити ґенезу та закономірності 
еволюції, для структураліста зрозуміти – це впорядкувати, себто віднайти універсальну, 
незалежну від часових змін і сталу структуру. З міркувань Соссюра випливає, що: (1) 
система знаків, як така, відмінна від практики її використання; при цьому в системі 
головне – не окремі ізольовані знаки, а їхні відмінності, що дозволяють побудувати з 
них смисловий ряд, заснований на низці бінарних (або більш складних) структурних 
опозицій (пор. у темі 17 міркування Леві-Стросса про сутність тотемізму); (2) система 
може функціонувати лише як наявна вся одночасно (звідси принцип "синхронії" – 
опису системи в її "одночасній" наявності як цілого), але разом з тим система, як ціле, 
здатна також історично еволюціонувати (звідси принцип "діахронії" – опису системи в 
її історичному розвитку). Але історія тут вторинна і похідна від системи; також, 
історичним змінам піддані лише окремі елементи системи, а не сама система як така. 
Відтак, для структуралізму синхронія, як принцип, первинна, а діахронія вторинна. 
Крім того, у застосуванні структуралістських методів до аналізу явищ культури 
виявляється, що (3) закони функціонування структури (як-от мови) діють на 
підсвідомому рівні, притаманні нерефлективному і неісторичному прошарку духу – 
хоча не як фрейдівське позасвідоме, а радше як кантівські категорії (або, можна додати, 
"ментальні структури" в розумінні прибічників "Школи Анналів"): це те, чим людина 
практично користується у своїй свідомій діяльності (зокрема, у спілкуванні, у розумінні 
світу тощо), але не усвідомлює того, чим саме вона при цьому користується. 

13. Закони світу (об‘єктів) і закони мислення (в тому числі мислення самого 
дослідника) при цьому розуміються структуралізмом як ідентичні (знов-таки, цілком в 
дусі Канта); відтак, співвідношення спостерігача і системи, яку він спостерігає, 
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постають як неісторичні і незалежні від суб‘єктивності спостерігача (що відповідає 
загальним і загальноприйнятим принципам науковості). 

14. Цей відпрацьований в лінгвістиці метод виявлення універсальних структур 
надалі був перенесений Леві-Строссом на антропологічне пізнання людини та 
людського суспільства. Система термінів спорідненості, яку аналізує Леві-Стросс в 
своїй "Структурній антропології", розглядається ним аналогічно тому, як Соссюр 
розглядає фонеми (інваріанти системи звуків), абстрагуючи їх від звучання реального 
мовлення; більше того, система термінів спорідненості також виявляється своєрідною 
мовою, яка забезпечує спілкування членів архаїчної спільноти (аж до спілкування родів 
шляхом обміну не словами, а… жінками). Але тут, зауважує Рікер, вже починаються 
перші складності: адже якщо мова є системою значень за своєю основною функцією, 
суспільство або мистецтво є такою системою лише "за сумісництвом" з іншими своїми 
функціями – а отже, їхня систематичність виявляється нижчою, а цінність значення в 
них – більш фрагментарною, частковою та суб‘єктивною. 

15. У міру дедалі більш широкого застосування структуралістських принципів 
аналізу, їхня обмеженість дедалі більше унаочнювалася: адже тепер йшлося про аналіз 
як мови того, що за своєю суттю – попри структуралістські аналітичні настанови – 
було, як переконаний Рікер, не лише мовою. (Пор. юнгівську критику надмірної 
універсалізації принципів фрейдівського психоаналізу). На вершині своєї універсалі-
зації структуралізм перетворився на пошук універсального коду (пор., у грубо 
вульгаризованому вигляді, цю саму ідею в явищах сучасної масової культури типу 
"Код Да Вінчі", "Код Апокаліпсісу" тощо), який виражає універсальні властивості будь-
яких специфічних структур (в тому числі мистецтва, релігії, суспільства тощо); 
наскільки структуралісту вдається звести до такого універсального коду все розмаїття 
культурних явищ, настільки він вважає, що тим самим відкрив їхню справжню 
"глибинну природу". (Пор., знов-таки, небезпеку і потенційну безплідність 
перетворення і психоаналізу Фрейда, і так само аналітичної психології Юнга, з 
вагомого дослідницького "ключа" на універсальну "відмичку", якою будь-яке явище 
культури можна хіба "виламати", але не "відкрити" так, аби воно зберегло справжню 
глибину свого культурного смислу). "Зрозуміти" будь-що тут означає знайти принцип 
формальної відповідності різних структур, виявляючи в їхній основі один і той самий 
структурний код; але чи завжди, маючи справу з конкретним явищем культури, ми 
прагнемо саме цього, коли прагнемо його зрозуміти? 

16. Висновок Рікера полягає в тому, що структуралізм є доброю технікою 
декодування, але не є і не може бути універсальною процедурою розуміння. Відтак, 
технологія структурного аналізу може (і, для Рікера, насправді мусить) доповнюватися 
герменевтичною методикою розуміння культурних символів. Таке доповнення стає то 
більше нагальним, що більше складним є досліджуване культурне явище: якщо 
жінками ще можна обмінюватися (в архаїчному суспільстві) так, як люди зазвичай 
обмінюються словами, то в творах мистецтва до притаманної їм "художньої мови" 
додається ще, словами Рікера, "означувальний дискурс", який не є мовою, але 
створений на основі мови, і який наче "надбудовує" над "мистецтвом як мовою" вже не 
незалежне від конкретного суб‘єкта значення, але вписаний у культурну традицію, суто 
суб‘єктивний смисл (для розуміння якого до "системи знаків" треба додати ще й завжди 
конкретну культурну традицію їхнього тлумачення!). Відтак, тезу Леві-Стросса про те, 
що "мова є умовою культури", можна вважати слушною з обмеженням: "тією мірою, 
якою культура має устрій, подібний до устрою мови". Структуралізм, як загальна 
теорія структурних стосунків, виявляється лише кроком до побудови загальної теорії 
смислу – себто, якраз герменевтики. 
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17. У самого Леві-Стросса найбільшого розмаху методологія структуралізму 
досягає в книзі "Дикунське мислення" ("La Pensée sauvage", 1962), де міститься спроба 
охарактеризувати вже не мислення архаїчної людини, але устрій людського мислення 
загалом, а також широке коло явищ культури, включно з релігією та мистецтвом. При 
цьому не можна не визнати, що мислення архаїчної людини справді є для Леві-Стросса 
прекрасним об‘єктом структуралістського аналізу: на свій лад воно цілком логічне і 
структуроване, але при цьому воно не мислить саме про себе (залишаючись, в цьому 
сенсі, позасвідомим – себто, неусвідомленим – як структура); відтак, подібне мислення 
може бути осмислене і проаналізоване лише за участю стороннього спостерігача, 
завданням якого (підкреслимо ще раз) є не інтерпретація смислу, а виявлення 
структури і опис універсального коду, що забезпечує її впорядкування. В своїх, 
приблизно так визначених, межах структуралістський метод працює прекрасно.  

18. Втім, чи не спростив Леві-Стросс собі завдання, підбираючи для аналізу той і 
тільки той матеріал з усього розмаїття фактів архаїчної культури, в якому, справді, 
синтаксис (правила структурування) домінує над семантикою (смислом)? Адже є, 
переконаний Рікер, ще інший полюс міфологічного мислення, в якому, навпаки, 
домінує семантика. Таким полюсом можна вважати ту версію міфологічного мислення, 
яка зорієнтована на осмислення світу як історичного поступу, з воістину поступовим 
розгортанням його глибинного смислу.  

19. Найяскравіший приклад такого мислення ми знаходимо в Старому Заповіті. 
Тут – на відміну від тотемічного мислення, детально дослідженого Леві-Строссом – 
діахронія вочевидь домінує над синхронією, а засадовим принципом устрою 
виявляється не структура (на кшталт мови в класичному описі Соссюра), а історичний 
ряд смислів, втілених у низці ключових історичних подій. Відповідно, і метод 
дослідження цього типу міфологічного мислення мусить бути іншим: як структуралізм 
органічно сполучається з тотемізмом, так герменевтика – з історичною міфологією 
Старого Заповіту. Адже стосунки Яхве з обраним ним народом Ізраїлю є по своїй суті 
історичними, а не структурними, а отже, головна робота інтелекту тут спрямовується 
не на виявлення структурного коду, а на перетлумачення поступово формованої 
традиції – з якої, власне, і виросла особлива ідентичність народу Ізраїлю, що 
виокремила його з маси навколишніх племен. Такий світогляд, вважає Рікер, 
невіддільний від пошуку смислу в історії, а також, на наступному рівні узагальнення, і 
пошуку смислу самої історії – те, що складає самісіньку суть герменевтики, і до чого 
структуралізм залишається принципово байдужим. 

20. Узагальнюючи досвід осмислення Старого Заповіту, Рікер вибудовує ієрархію 
трьох типів історичності: (1) історичність засадових подій, (2) історичність традиції, що 
складається з цих подій, і (3) історичність герменевтики, що осмислює традицію як 
історично посталу інтерпретацію засадових подій. І хоча біблійні символи й міфи 
також можуть осмислюватися і як структури, але їхні смисли відкриваються лише 
історичному, інтерпретативному, а отже, герменевтичному баченню. 

21. Наприкінці свого міркування Рікер знов повертається до своєї ідеї взаємного 
доповнення структуралізму та герменевтики, тепер вже збагаченої як теоретичним, так 
і історико-культурним порівнянням: в теоретичному плані структуралізм та 
герменевтика так само доповнюють один одного, як в класичній лінгвістичній моделі 
Соссюра доповнюють одна одну синхронія та діахронія, а в історико-культурному 
плані як структуралізму, так і герменевтиці відповідають конкретні типи культурної 
свідомості (тотемізм для структуралізму, історизм Старого Заповіту для герменевтики), 
в роботі з якими відповідний метод може бути застосований більш або менш органічно 
і плідно. На додачу до цього, Рікер висуває ще більш загальну гіпотезу про наявність в 
людському мисленні загалом знов-таки двох полюсів, "керігматичного" і "тотемічного", 
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які впорядковують світ, відповідно, в історичний та позаісторичний спосіб, засновуючи 
це впорядкування, відповідно, на смислах/діахронії та структурі/синхронії – чим, в 
остаточному рахунку, і пояснюється як історична, так і теоретична виправданість 
формування в гуманітарній науці та філософії двадцятого століття як структуралізму, 
так і герменевтики. Єдине, що Рікер вважає неприйнятним – так це (редукціоністську) 
універсалізацію структуралізму, тобто перетворення його з доброї і слушної науки на 
хибну філософію, для якої весь світ зводиться до системи якихось універсальних кодів. 

22. В суто філософському плані, герменевтика виявляється принципово 
спорідненою зі спадщиною Гегеля (логіка якого, як добре відомо, постулюється ним як 
логіка змісту, а не форми чи формальної структури), тоді як структуралізм, 
перетворений на філософію, виявляється вкрай формалізованою версією неокантіан-
ства – де є місце структурі, але немає місця індивіду, суб‘єкту, що пізнає і осмислює цю 
структуру. Саме так – для Рікера, доволі непривабливо – виглядає гранична абсо-
лютизація винайденої Соссюром структурно-лінгвістичної моделі. Альтернатива ж, 
запропонована герменевтикою, полягає в тому, аби зробити головним моментом 
людського самопізнання не лінгвістичні закони, а смисли, стосовно яких будь-яка мова 
з усіма її структурними законами є лише посередником в процесі історичної трансляції. 
Інша, також можлива альтернатива, про яку побіжно згадує Рікер – визнати першість 
над структурою "праксису" (термін, що набув особливої популярності в середовищі 
послідовників Маркса), і таким чином зблизити структуралізм якщо не з гегельянством, 
то з марксизмом. Втім, сам Леві-Стросс, очевидно, не вдався до радикального 
переосмислення власного структуралізму ані у той, ані в інший спосіб. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Як Гадамер пояснює історичну зумовленість формування філософської 

герменевтики в європейській культурі першої половини двадцятого століття? Як на 
формування герменевтики (і, загалом, на кризу філософії та визначення шляхів 
виходу з цієї кризи) вплинула перша світова війна? Яку роль у формуванні 
принципів філософської герменевтики, згідно Гадамеру, відіграло звернення 
філософії до досвіду вивчення історії мистецтва? 

2. Які класичні філософські настанови, згідно Гадамеру, були переосмислені 
філософією двадцятого століття? Який предмет теоретичної рефлексії філософія 
двадцятого століття знаходить собі замість "чистого висловлювання", "чистого 
сприйняття", "чистої рефлексії предмету" і "чистого поняття"? 

3. Що таке "герменевтичне коло" і які парадокси розуміння відбиваються у цьому 
вислові? 

4. Як Рікер розуміє сутність культурної традиції? Яку роль у збереженні традиції 
відіграє інтерпретація? 

5. Чи згодні Ви з тезою Рікера, що структуралізм – це наука, а герменевтика – 
філософська дисципліна, яка відтак не є і не мусить вважатися наукою? З огляду на 
ці міркування Рікера, спробуйте визначитися, чи вважаєте Ви наукою (а) 
культурологію, і (б) теорію культури. 

6. Як Рікер описує концептуальні засади і поступовий розвиток структуралізму? Чи 
збігається цей опис Рікера з тим розумінням структуралізму, яке Ви знайшли у 
вивчених Вами фрагментах роботи Леві-Стросса "Тотемізм сьогодні"? 

7. Чим і як, на думку Рікера, структуралістська методологія обмежена теоретично? 
Якою мірою ця методологія може, а якою не може застосовуватися для аналізу явищ 
культури? 

8. Чим і як, на думку Рікера, структуралістська методологія обмежена історично? До 
якого типу міфологічної свідомості структуралістська методологія може 
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застосовуватися природно і плідно, а до якого більш органічним підходом є, 
навпаки, філософська герменевтика? 

9. Чи згодні Ви з припущенням Рікера про наявність в людському мисленні двох 
полюсів, "керігматичного" і "тотемічного", які впорядковують світ, відповідно, в 
історичний та позаісторичний спосіб? Якщо ні, то чому незгодні? Якщо так, наведіть 
приклади конкретних явищ культури, які можна було розглянути як прояви, 
відповідно, "керігматичного" і "тотемічного" способів мислення (крім тих, які 
розглядаються Рікером у прочитаному Вами тексті). 
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ТЕМА 22. ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ В 
ФІЛОСОФІЇ ДІАЛОГУ (М.БУБЕР, М.БАХТІН, В.БІБЛЕР) 

 
Філософія діалогу – ще один інтелектуально-філософський напрямок думки 

двадцятого століття, якого після першої світової війни одночасно дійшли група 
західноєвропейських єврейських мислителів (Мартін Бубер, Франц Розенцвайг, Ойген 
Розеншток-Хюссі) і російський філософ та філолог Михаїл Бахтін; далі до цього ж 
напрямку долучилися "пізній" Бердяєв і французький філософ (також єврейського 
походження) Емманюель Левінас. Устрій філософії діалогу в її західноєвропейській 
версії справді глибоко вкорінений в духовній традиції юдаїзму і осмислення Танаху 
(християни зазвичай називають цей текст "Старим Заповітом"); але приклад Бахтіна 
показує, що аналогічного устрою думок можна було дійти і на ґрунті російської 
культури. Традиції Бахтіна в російській філософії кінця двадцятого століття плідно 
продовжив і розвинув Володимир Біблер, який приділив особливу увагу застосуванню 
ідей філософії діалогу в царині теорії та історії культури. В цьому курсі студентам 
пропонується ознайомитися з невеликими за обсягом фрагментами характерних для 
філософії діалогу текстів трьох ключових авторів: (1) "Я і Ти" Мартіна Бубера (1922), 
де з позицій філософії діалогу розглядаються зокрема процеси людського філо- та 
онтогенезу; (2) уривки з п‘яти різних текстів Михаїла Бахтіна (1959-1974), де ідеї 
філософії діалогу застосовуються до вивчення історії літератури та культури; (3) 
уривки з двох робіт Володимира Біблера, що являють собою повномасштабну 
"діалогічну культурологію" в дусі філософських настанов, вироблених чільними 
представниками філософії діалогу раніше. 

1. Бубер починає свій твір "Я і Ти" з протиставлення двох "основних слів" 
(Grundwort, буквально "основослово"), "Я-Ти" і "Я-Воно", які позначають два 
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принципово різних ставлення людини до світу (мовою сучасної філософії, ставлення, 
відповідно, "суб‘єкт-суб‘єктне" та "суб‘єкт-об‘єктне"). Ці два ставлення цілком 
несумісні одне з одним, притому що обидва є універсальними: і як до "Воно" і як до 
"Ти" можна в принципі поставитися до чого завгодно (Бога, людини, природного явища 
тощо). Але "Я", як таке, виростає саме зі стосунків "Я-Ти", які, стосовно "Я", є не 
похідними, а первинними: "Я стаю для Ти; я постаю [як "Я"], говорячи Ти", ("Ich werde 
am Du; Ich werdend spreche ich Du").  

2. Теза Бубера "На Початку є Стосунок" ("Im Anfang ist die Beziehung") розкрива-
ється ним з посиланням на факти культури архаїчного суспільства (зокрема мова 
первинної людини, в якій, доводить Бубер, нероздільність цілого стосунку передує 
роздільності). І історично, впевнений Бубер, людина каже "Я-Ти" ще до того, як вона 
може сказати "Я"; і лише після останнього у людини виникає також спроможність 
сказати (і поставитися до світу в модусі) "Я-Воно". Те ж саме має місце і в розвитку 
дитини: її життя до народження є суцільним стосунком з тілом матері, і лише у 
подальшому виникає відокремлення, що уособлює дитину, зрештою дозволяючи їй 
стати "Я". 

3. Світ речей, вважає Бубер, це світ "Воно", що має зв'язність у просторі та часі, і 
взагалі, за необхідністю, є світом нашого повсякденного життя. Але суто інструмен-
тальне, об‘єктне ставлення до речей (і людей), при всій його неминучості, 
перетворюється на нелюдське, якщо ним і обмежується ставлення людини до світу. І 
навпаки, ставленням "Я-Ти" людина не може жити постійно (бо таке ставлення 
абсолютно непрагматичне – для нього взагалі немає об‘єктів, а є лише інші суб‘єкти), 
але, позбавляючись його взагалі, вона тим самим припиняє бути людиною. 

4. На початку другої частини твору "Я і Ти" Бубер розповсюджує свої 
філософські принципи також безпосередньо на аналіз взаємодії культур: у взаємовпливі 
культур відбувається "розширення світу Воно" (як світу речей, техніки, спроможності 
людини перетворювати природний світ тощо), але водночас розвивається і та суто 
духовна сторона людського життя, яка дотична, навпаки, до сфери "Я-Ти". В цьому 
плані, теза Бубера "Дух не в Я, а поміж Я і Ти" стосується відносин культур не меншою 
мірою, ніж вона стосується відносин людських особистостей. Тим самим Бубер вже 
передбачає той поворот філософії діалогу до системного вивчення "діалогу культур", 
який буде здійснено згодом у творах Бахтіна і Біблера. 

5. Бахтін, як і Бубер, наголошує на мовному характері діалогічних стосунків 
(діалог в принципі не може здійснюватися за відсутності мови), але водночас застерігає 
і проти розуміння діалогу як суто мовної форми. Отже, йдеться не про будь-який обмін 
репліками (адже це можуть бути і два паралельних монологи), а про особливі смислові 
стосунки між двома висловлюваннями, котрі дозволяють говорити про наявність 
справжнього діалогу. Ці діалогічні стосунки неодмінно носять особистісний характер, 
так що той, хто розуміє, неодмінно робить себе частиною "ситуації розуміння" (ця 
думка Бахтіна співзвучна розглянутим у попередній темі міркуванням Гадамера). Крім 
того, саме у ставленні до світу, що втілюється у висловлюванні, визначаються цінності, 
зокрема такі як добро, краса, істина (цією тезою Бахтін вступає в діалогічні зв‘язки вже 
з Ріккертом та іншими теоретиками цінності, вписуючи і цю проблематику в 
фундаментальні настанови філософії діалогу). 

6. Особливою проблемою для Бахтіна є проблема розуміння діалогу двох третьою 
особою – зокрема дослідником, що вивчає історію культури (цей поворот думки 
відсутній у Гадамера і ледь позначений в міркуваннях Бубера). Двоє людей ведуть свій 
діалог в культурі, звертаючись один до одного; чи передбачає їхній діалог участь ще 
когось третього? Так, переконаний Бахтін; і позицією цього "третього" є позиція 
ідеального розуміння, на яке в принципі розраховує кожен учасник діалогу, понад його 
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звернення до свого конкретного адресату. Безумовно, дослідник, що вивчає і 
намагається зрозуміти будь-який діалог двох (приміром, полеміку Лютера з Еразмом), 
не є "ідеальним" третім, і його розуміння не може втілити в собі те ідеальне розуміння, 
на яке завжди розраховують учасники діалогу; але тільки іманентна будь-якому діалогу 
зверненість до "третього" дозволяє іншій особі, зокрема й досліднику, не бути в діалозі 
двох "третім зайвим". По суті, цим міркуванням Бахтін пояснює, як взагалі можливе 
транс-історичне розуміння, коли, припустимо, люди сучасної культури намагаються 
зрозуміти тексти давно минулої епохи: адже автори цих текстів зверталися зовсім не до 
нас! – відтак, чи не є подібний текст герметично замкненим для (точніше, від) нашого 
розуміння? Шпенглер відповів би на це питання ствердно; Гадамер – заперечно; але 
тільки Бахтін, також відповідаючи заперечно, водночас показує, як наше розуміння 
минулого структурно передбачається в устрої того діалогу, який вели між собою наші 
давно померлі історичні предки. 

7. Саме розрив діалогу є, для Бахтіна, кінцем людськості; якщо Сартр колись 
полемічно заявив "пекло – це інші", Бахтін посилається на Томаса Манна, для якого 
пекло – це стан "абсолютної непочутості", або ж "абсолютної відсутності третього" – 
себто, того, хто, понад розуміння нас тими, хто поряд (в термінології Бахтіна, 
"дрýгими"), завжди зберігає в собі спроможність зрозуміти більше. 

8. Повертаючись до суто герменевтичної проблематики, Бахтін торкається 
методологічного питання, актуального для будь-якого дослідника культури: "що 
означає «зрозуміти»?" (пор. у попередній темі міркування Рікера над розбіжністю в 
тлумаченні процедури розуміння структуралізмом та герменевтикою). Для Бахтіна 
зрозуміти – це, насамперед, почути; критерієм же розуміння є не його "вірність" (кому з 
трьох неодмінних учасників діалогу тут потрібно бути вірним?), а його глибина. 

9. Для філолога, вважає Бахтін, культура мусить бути необхідним "обрієм" 
дослідження – адже твори мистецтва (зокрема літератури) живуть лише в культурі, 
причому не лише своєї епохи, але й в культурах інших епох, які всі разом долучаються 
до так званого "Великого" історичного часу (термін, введений Бахтіним). При цьому, 
переживаючи "свій" час, ці твори збагачуються новими значеннями та смислами, а 
відтак, лише у своєму шляху крізь культурні епохи вони поступово розкривають 
повноту свого смислу. Постулювавши тим самим нескінченний діалог культурних 
епох, що здійснюється за посередництво витворів культури (зокрема й творів 
мистецтва), Бахтін вступає у відкриту полеміку зі Шпенглером, який відстоював 
принципову закритість культур одна для одної. Також важливо, що з бахтінської 
позиції будь-який артефакт культури (будь-яка річ, тощо) може бути сприйнятий як 
"тіло смислу", через яке проходять (власне, в якому втілюються) діалогічні стосунки 
людей і культур між собою. 

10. Смисли, що породжуються будь-якою культурою, вважає Бахтін, є неодмінно 
однобічними (це ж саме стосується і кожної окремої людини); але саме тому культури, 
як і люди, органічно потрібні одна одній. Звідси діалог, "зустріч" культур – без їхнього 
злиття та змішування, але завжди з можливістю їхнього взаємного збагачення. Теза про 
"взаємність" тут носить цілком принциповий характер, оскільки культури, вступаючи 
своїми творами (кожен з яких є зверненням, своєрідною "реплікою") в транс-
історичний діалог, строго кажучи, ніколи не вмирають: так, антична культура живе й 
розвивається і сьогодні, у міру того, як її смисли живуть і розвиваються в нашому 
сьогоднішньому її розумінні. 

11. Подібний діалогічний підхід дозволяє Бахтіну переосмислити і власне поняття 
смислу (тим самим повертаючись до ще однієї проблеми, піднятої свого часу 
Ріккертом). Звідси знаменита бахтінська формула: "Смислами я називаю відповіді на 
запитання". Смисл потенційно нескінченний (як нескінченний діалог, що породжує 
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смисли); при цьому актуалізуватися будь-який смисл може лише в діалогічному 
контакті з іншим смислом. "Окремого", ізольованого смислу не буває, як не буває і 
"першого" і "останнього" смислу (пор. міркування Рікера про герменевтичне розуміння 
історії як поступового становлення смислу). Значення, вважає Бахтін, є похідним від 
смислу – це абстрагований смисл, себто смисл, вилучений з діалогу (в цьому моменті 
проявляється принципова розбіжність філософії діалогу та семіотики). Аналогічно, код 
(інший типовий об‘єкт семіотичного аналізу) є для Бахтіна абстрагованим, вилученим з 
діалогу контекстом. 

12. Відповідно до такого тлумачення смислу, робота дослідника, історика 
культури, розглядається Бахтіним як коментування смислу смислом шляхом пошуку 
"зустрічі" власного історичного контексту дослідника з (1) первинним історичним 
контекстом коментованого ним явища культури, і (2) іншими історичними 
контекстами, в яких це явище культури також вже усталилося як значуще. 

13. Біблер в роботі "Самостоянье человека" також звертається до ідеї діалогу 
культур, розглядаючи його крізь призму статусу в культурі окремої особистості. 
Особистість, стверджує Біблер, так само як і "образ культури" (Гамлет, Дон Кіхот 
тощо), хоч вона і детермінується власним часом та суспільством, завжди є також 
чимось більшим; особистість завжди живе не лише для сучасників, а й для "Великого" 
історичного часу, що й дозволяє їй бути "співрозмовником" людей, які з‘являються в 
культурі на кілька тисяч років пізніше. Відтак, кожна людина – як і кожний витвір 
культури – має потенційно необмежені ресурси спілкування, смислоутворення, 
спрямовані як в сучасне, так і в культурне минуле та майбутнє.  

14. Неявно трансформуючи соссюрівську ідею спів-протиставлення синхронії та 
діахронії (див. тема 21, пункт 12), Біблер говорить тут про наявність в кожній 
цивілізації двох векторів, один з яких спрямований на утримання і трансформацію 
поточного життя суспільства (саме цей вектор, вважає Біблер, аналізує Маркс у своєму 
аналізі процесу виробництва, для якого індивід є лише безликою функцією), а другий 
спрямований за межі поточної детермінації в світ транс-історичних, міжкультурних 
смислів, де кожен людський індивід є, навпаки, неповторним і самоцінним. 

15. В книзі "От наукоучения – к логике культуры" Біблер зокрема дає цікаве 
культурологічне пояснення інтенсивного розвитку саме в двадцятому столітті такої 
галузі знань як культурологія: річ у тім, вважає Біблер, що в двадцятому столітті 
справді відбувся "зсув нашого буття до полюсу культури, або – зсув культури в 
епіцентр людського буття". Так сталося зокрема тому, що індивід у двадцятому столітті 
радикально відірвався від будь-якого "заданого", первинного для його формування 
культурного середовища (причому на рівні не лише елітарної, але й масової культури), 
після чого на перший план виступила проблема особистого свідомого культурного 
самовизначення. Через це у двадцятому столітті культура перетворюється на головний 
вимір людського життя, що пронизує собою економіку, техніку, політику, мистецтво 
тощо. 

16. Ще раз трансформуючи тему спів-протиставлення синхронії та діахронії, 
Біблер постулює наявність в історії людства двох форм історичної спадковості: одна, 
пов‘язана з висхідним рухом прогресу (пізніше Біблер пов‘язує цей аспект з виміром 
цивілізації), а друга – власне культурна – пов‘язана зі співіснуванням у "Великому" часі 
різних культурних епох, де місце прогресу заступає "приріст" міжкультурного смислу. 
З цієї точки зору, історія культури (на відміну від історії цивілізації) – це взагалі не 
прогрес, і навіть не розвиток, а збільшення кількості унікальних особистостей, культур 
чи культурних персонажів. Традиційно, додає Біблер, така логіка застосовувалася до 
вивчення історії мистецтва (пор. вище міркування Гадамера про роль мистецтвознав-
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ства у формуванні герменевтики), але в двадцятому столітті вона поступово 
розповсюдилася й на розуміння історії культури в цілому. 

17. Як смисл, за логікою міркувань Бахтіна, завжди живе і утворюється лише на 
межі з іншим смислом, так і загалом культура, вважає Біблер, живе й розвивається 
лише на межі культури, в безперервному діалозі з ними – включаючи сюди, певна річ, 
також культури минулого і майбутнього. У кожної культури є власна історична доля і, 
безумовно, власна трагедія; культура ж людства загалом тоді постає як "трагедія 
трагедій", або "спілкування та діалог різних трагедій" в історичному часі. 

18. Для особистості культура – не лише її духовний світ, але й форма її існування 
після тілесної смерті (так само як і для будь-якої культури в цілому "перетвореною 
формою" її існування є існування в смисловому тілі іншої культури). Власне, лише "в 
обрії культури" індивід стає особистістю, яка здатна наново вирішити свою вже 
визначену зовнішніми обставинами долю і, тим самим, набути статусу творця 
культури. 

19. Характеризуючи поняття культури в цілому, Біблер пропонує три визначення 
культури, що взаємно доповнюють одне одного: (1) культура – це "форма одночасного 
буття і спілкування людей різних – минулих, теперішніх і майбутніх – культур, форма 
діалогу та взаємного породження цих культур"; (2) культура – це "форма самодетермі-
нації індивіда в обрії особистості" (студентам рекомендується звернути увагу на 
кантівські витоки цього визначення); (3) культура – це "віднаходження світу вперше". 

20. Кожна культура має свою внутрішню логіку (в широкому сенсі – як 
закономірність устрою та розвитку, але також як притаманний цій культурі тип 
раціональності, її власний "розум" і відповідний неповторний спосіб розуміння світу). 
В цьому логічному вимірі діалог культур може також бути розглянутим як "діалог 
логік" (а устрій цього діалогу – як "логіка діалогу логік"). Водночас, культура як "світ 
вперше" розкриває нам справжній виток проблеми "логіки початку логіки" (в курсі 
історії філософії, що викладається студентам Гуманітарного інституту, цю ідею 
найяскравіше подано в текстах Арістотеля та Фіхте). 

21. Розуміння культури як самодетермінації передбачає відокремлення цієї 
останньої від детермінації людини ззовні (природними та суспільними обставинами – 
або, у фрейдівському вимірі, детермінації з боку "Воно" та "Понад-Я"). Людина 
творить культуру лише тією мірою, якою вона виходить за межі цієї детермінації й 
наважується на самовизначення. Найбільш важливим у Біблера є переведення цього 
традиційного кантівського мотиву в історико-культурний вимір: так звані "переломи" 
чи "докорінні повороти" в історії культури є саме сплесками самодетермінації, коли від 
діяльності в сталих формах культури, спрямованої назовні (на адаптацію до, чи 
перетворення, навколишнього світу) люди переходять до переформування самих 
базових форм культури, культурних смислів, типу раціональності, "логіки" тощо. Тим 
самим докорінні історичні трансформації ментальності (традиційний об‘єкт інтересу 
"Школи Анналів") отримують у Біблера філософське тлумачення з опорою на 
кантівське розуміння сутності людини і культури в цілому. 

22. У вимірі культури як "світу вперше" докорінне значення має твір – як 
художній, так і взагалі твір (витвір) як результат будь-якої майстерності (в широкому 
сенсі, мистецтва). При цьому одна і та сама річ може одночасно розглядатися (а) у 
вимірі цивілізації – як продукт споживання чи знаряддя праці, і (б) у вимірі культури – 
саме як твір, що має неминущу цінність як те, що породжене, створене людиною у 
світі. Саме твір є формою спілкування людей різних епох, своєрідним "містком", що 
з‘єднує їх між собою. Найбільша універсалізація такого розуміння культури 
передбачає, що вся культура, і навіть весь світ в цілому постають також як твір, 
створений кимось (людством, коли йдеться про культуру; Богом, коли йдеться про 
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Всесвіт) як звернення (спілкування) з поза-світовим співрозмовником (роль якого в 
історичному вимірі для кожної культури грає будь-яка інша культура). Культура, як і (в 
наших культурних уявленнях) буття загалом, постають як створення космосу з хаосу; 
усвідомлення ж цього складає основу того, що Біблер називає "філософською логікою 
культури". 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. В якому сенсі Бубер протиставляє "основні слова" "Я-Ти" і "Я-Воно"? Які два 

ставлення людини до світу втілюються в цих "основних словах"? Як ці два ставлення 
людини до світу співвідносяться між собою? 

2. Який смисл має теза Бубера "На Початку є Стосунок"? Чи згодні Ви з тим, що ця 
теза Бубера справедливо описує початок історії людства і, водночас, початок життя 
окремої людини? 

3. Чому, згідно Буберу, людина не може постійно перебувати у модусі стосунків "Я-
Ти"? Чому вона, разом з тим, не може зовсім обійтися без цього модусу стосунків? 

4. Як з філософських міркувань Бубера випливає ідея "діалогу культур"? Поясніть, в 
цьому ключі, тезу Бубера "Дух не в Я, а поміж Я і Ти". 

5. Як, згідно Бахтіну, співвідносяться діалог як мовна форма і діалог як стосунок 
висловлювань? Чи може діалог як мовна форма бути по суті монологічним? Чи 
може, навпаки, монолог як мовна форма бути по суті діалогічним? 

6. Чому в діалозі двох співрозмовників, на думку Бахтіна, неодмінно передбачається 
також позиція його "третього" учасника? Як це спостереження Бахтіна щодо устрою 
діалогу пояснює можливість розуміння людьми однієї історичної епохи творів (а 
через них і людей) іншої історичної епохи? 

7. Що, з точки зору Бахтіна, для дослідника культури означає "розуміння" і яким є 
справжній критерій розуміння? 

8. Як, згідно Бахтіну, розвивається та здійснюється "діалог культур"? Чому, з точки 
зору Бахтіна, принципово неможлива культура, яка не перебуває в діалозі з іншими? 

9. Як Бахтін розуміє "смисл"? Чому, з точки зору Бахтіна, не може бути "окремого" 
(ізольованого), "першого" і "останнього" смислу? Як, з цієї точки зору, виглядає 
діяльність дослідника-культуролога, який шукає смислу в досліджуваних ним 
явищах культури? 

10. Чим, з точки зору Біблера, подібні статус культури (в її відношенні до інших 
культур) і статус особистості в культурі? Поясніть тезу Біблера про те, що 
особистість – це індивід "в обрії культури". 

11. Чому, з точки зору Біблера, саме двадцяте століття стало століттям народження 
культурології як окремої галузі гуманітарних досліджень? 

12. Які дві форми історичної спадковості Біблер пов‘язує, відповідно, з вимірами 
культури та цивілізації? Якому з цих двох вимірів історії людства притаманний 
прогрес, а якому (і чому) він не притаманний? 

13. В якому сенсі культура людства є для Біблера "діалогом трагедій" та "діалогом 
логік"? 

14. Як Біблер розвиває кантівську ідею культури як продукту і наслідку 
самодетермінації людини? Як, з цієї точки зору, Біблер пояснює логіку виникнення 
"переламних" моментів в історії культури? 

15. Яку роль, згідно Біблеру, в культурі має твір? В якому сенсі і з якою метою можна 
розглянути як твір загалом культуру і Всесвіт? 

 



 

 87

ЛІТЕРАТУРА 
Основна література. 

1. М.Бубер. Я и Ты // М.Бубер. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – С. 16-37. 
2. М.М.Бахтин. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 296-297, 

302-207, 330-335, 350-353, 362-365. 
3. М.М.Бахтин. В большом времени // Бахтинология: Исследования. Переводы. 

Публикации. – СПб., 1995. – С. 7-9. 
4. В.С.Библер. Самостоянье человека: "предметная деятельность" в концепции Маркса 

и самодетерминация индивида. – Кемерово, 1993. – С. 88-91. 
5. В.С.Библер. От наукоучения – к логике культуры: два философских введения в 

двадцать первый век. – М.: Изд-во политич. лит.-ры, 1991. – С. 278-307, 400-405. 
 
Додаткова література. 

6. Философский энциклопедический словарь. – М., 1994 (статьи "Бахтин", "Бубер", 
"Левинас"). 

7. Н.К.Бонецкая. М.Бахтин и идеи герменевтики // Бахтинология: Иссл-ия, переводы, 
публикации. С-Пб., 1995. – C. 32-42. 

 
 

ТЕМА 23. НЕОТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ 
(Ю.ЕВОЛА, М.ЕЛІАДЕ) 

 
Ставлення культури до власних та чужих традицій здавна було предметом 

інтелектуальної рефлексії. В європейській культурі така рефлексія розвивається 
принаймні з ранньоантичних часів, а широкого розмаху досягає вже в епоху античної 
класики (пор. міркування Арістотеля про політичний устрій різних народів, скептичну 
філософію Піррона як наслідок зневіри в те, що традиції одного народу – зокрема, 
еллінів – є більш правильними за традиції інших, тощо). Модерний час ознаменувався 
відкриттям можливості вибору культурних традицій, віддання переваги одним перед 
іншими, "відродження" одних і відкидання (або трансформації) інших. Далі, у 
вісімнадцятому столітті, вперше формується позиція тотальної критики культурних 
традицій (Руссо), з відповідним прагненням почати історію людства цілком наново, 
заснувавши нові традиції, очищені і усталені розумом (ця тенденція яскраво дається 
взнаки, зокрема, за часів Великої Французької, а також і більшовицької Жовтневої 
революції). З огляду на це, деякі історики культури (зокрема, С.С.Аверинцев) вказують 
на європейське вісімнадцяте століття як на період "кінця традиціоналістської 
настанови" і завершення довгої епохи "рефлективного традиціоналізму" (початком якої 
вважається період античної класики). 

Ще більше ускладнюється ставлення до традицій в культурі дев‘ятнадцятого та 
двадцятого століття – аж до визнання всієї попередньої історії людства лише 
підготовкою до формування надлюдини (Ніцше) або "передісторією" людського 
суспільства, справжня історія якого мала початися лише у 1917 році (ідеологічна теза 
радянських більшовиків). Шириться і кількість альтернативних культурних традицій, 
вибір між якими здійснюється як на суспільно-політичному (як-от "європейський вибір 
України"), так і на особистісному рівні (одним з проявів теоретичного осмислення 
цього ускладнення культурного життя стала розглянута нижче у темі 26 теза Джона 
Мільтона Йїнгера про співіснування в сучасній культурі багатьох культур – фактично, 
субкультур – які всі є "контркультурами" стосовно одна одної). Але подібне 
ускладнення культурного життя, породжуючи, як одну з версій світогляду, 
радикальний культурний нігілізм, водночас не могло не породити і зворотної реакції: 
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категоричного відстоювання культурних традицій (або конкретної традиції) як єдино 
рятівного шляху для ураженої безліччю протиріч культури сьогодення. 

В культурному житті двадцятого століття така тенденція найяскравіше 
проявилася як "фундаменталізм", в основному релігійного характеру (ісламський, 
православний, синтоїстський тощо). Але аналогічна течія виникла і в західноєвропей-
ській (пізніше також у російській) культурології. Її засновником вважається Рене Генон 
(1886-1951) – французький філософ та релігійний діяч, який вщент розчарувався в 
культурній спадщині Заходу, прийняв іслам і прожив двадцять останніх років свого 
життя в Єгипті, вивчаючи культурну традицію Сходу і критикуючи хибний історичний 
шлях західної цивілізації (ця риса до певної міри споріднює Генона зі Шпенглером). 
Ідеї Генона (його найбільш відома праця, "Криза сучасного світу", була оприлюднена у 
1927 році) вплинули на цілу низку інших європейських мислителів, серед яких помітне 
місце посідають молодші сучасники Генона, італієць Юліус Евола (1898-1974) та 
румун, пізніше громадянин США, Мірче Еліаде (1907-1986). З фрагментами їхніх праць 
студентам і пропонується ознайомитися в даному навчальному курсі. 

Твір Юліуса Еволи "Язичницький імперіалізм" (1928) був написаний на хвилі 
підйому популярності в Італії фашистського руху і став одною з важливих теоретичних 
засад ідеології фашизму (вже з огляду на це він заслуговує на максимально пильну 
увагу з боку істориків культури двадцятого століття). Переклад цієї книги швидко 
з‘явився в Німеччині, відчутно вплинувши на розвиток ідеології також і німецького 
націонал-соціалізму. Відтак, твір має яскраво виражене, і цілком свідоме для автора, 
політично-злободенне звучання; але, понад це, тут також заявлений певний спосіб 
ставлення до культурних традицій загалом, який у двадцятому столітті здобув 
величезну кількість як свідомих, так і несвідомих послідовників. 

Твір Мірче Еліаде "Міф про довічне повернення" (1949), який сам вчений вважав 
своєю найважливішою працею, носить значно більш академічний характер. Еліаде, 
черговий раз, звертається до історії формування та розвитку архаїчного суспільства; але 
особливістю його ставлення до цієї історії є пошук в архаїчному суспільстві такого 
ставлення до культурної традиції, яке варто було б наслідувати й сучасності. 

1. Евола починає свій твір констатації тотальної кризи "цивілізації" Заходу, 
причому лапки при слові "цивілізація" дозволяють запідозрити тут свідоме посилання 
на Шпенглера (для якого, нагадаємо, цивілізація є стадією занепаду і загибелі 
культури). Але Захід – тут Евола радикально розходиться і з Шпенглером і з Геноном – 
може ще відродитися, якщо зможе відновити в собі могутність "нового Середньовіччя". 
Заходу, вважає Евола, потрібне відродження варварства (теза, на яку в наступному 1929 
році різко полемічно відгукнеться Ортега-і-Гассет у своєму "Повстанні мас"); якщо це 
станеться, люди повстануть під проводом нових, досі небачених вождів, які поведуть 
народи Заходу до оновлення і всесвітнього панування. 

2. Держава, вважає Евола, є диявольським витвором у будь-якому вигляді крім 
одного: коли держава є Імперією. Запорукою ж відродження такої Імперії – а 
відповідно й оновлення держави – є "сонячна нордична традиція", котра колись давно 
насправді породила культуру Заходу, і до якої, в пошуках порятунку від тотальної 
кризи, тепер потрібно наново звернутися (в цих міркуваннях італійця Еволи неважко 
побачити трансформацію тамтешньої культурної спадщини доби Відродження). 

3. Останнім великим витвором нордичного духу, для Еволи, був язичницький 
Рим, падіння якого було зумовлено вторгненням "варварської хвилі семітів". Взагалі, 
саме семітизація Заходу – а її складовою Евола, зокрема, вважає і християнство – 
поступово розклала нордичний західний дух, чим і зумовила його сучасну кризу. Дух 
Ізраїлю заразив Захід відчуттям "провини" (в цих міркуваннях Еволи добре прочитую-
ться деякі радикальні ідеї пізнього Ніцше) і вивів темні маси на (досі успішну для них) 
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боротьбу з вищою, елітарною, нордичною расою (відтак, співвідношення суспільної 
маси та еліти розглядається Еволою суто крізь призму расового питання – з чим, знов-
таки, буде палко сперечатися Ортега-і-Гассет). Дух Риму ще намагалася захистити 
Священна Римська Імперія Германських Націй, в якій германські варвари, переконаний 
Евола, об‘єдналися з нащадками іранських аріїв, відтак сформувавши зародок єдиної 
"нордично-арійської" раси (для порівняння, студентам пропонується пригадати 
справжню історію цього державного утворення), але й цю державу врешті решт 
поглинула семітська навала. 

4. Гаслами "язичницького імперіалізму" для Еволи є "анти-Європа, анти-
іудейство, анти-християнство" (в перекладі на іншу культурну мову – антиєвропейська 
суміш антисемітизму з відданістю Антихристу). 

5. Соціалізм, для Еволи, є ознакою занепаду насамперед як заперечення 
суспільної ієрархії (демократизм, що переростає в егалітаризм – вимогу тотальної 
рівності в усьому усіх з усіма). У міру розвитку ідей соціалізму відбувається "кастова 
деградація", яку Евола, знов-таки, розуміє суто у расовому вимірі (відповідно до 
певних канонів стародавньої індійської культури, в якій Евола знаходить собі ідеальне 
"арійське" культурне минуле). Спочатку, вважає Евола, втратила владу найвища, 
"сонячна" каста правителів (останній відгомін якої Евола вбачає в правлячій еліті 
Священної Римської Імперії Германських Націй); потім занепала каста воїнів (останнім 
втіленням якої було європейське лицарство); відтоді настав час панування касти 
торговців (так Евола тлумачить європейський капіталізм), а тепер, на наших очах 
відбувається повстання найнижчої четвертої касти, відомої нині як "пролетаріат". 
Соціалізм, для Еволи, є культурно безплідним і насправді нездатним – на відміну від 
"язичницького імперіалізму" – висунути справжніх вождів (роль яких, в суспільстві 
"всезагальної рівності", вважає Евола, відіграватимуть безликі державні чиновники); 
суспільне багатство, яке соціалізм проголошує "власністю кожного", насправді не 
належить нікому. Відтак, соціалізм – це тупик; єдиною ж альтернативою є відродження 
суспільної еліти, причому не на класово-економічному (цей буржуазний шлях і призвів 
до повстання пролетарів), а на расовому підґрунті. 

6. Позитивна програма Еволи загалом передбачає створення нової еліти, заміна 
капіталізму на жорстку владну ієрархію, відродження кастового устрою суспільства. 
Але конкретизація цієї програми включає цілу низку конкретних заходів з перебудови 
різних сфер сучасного культурного життя. Зокрема, потрібний радикальний перегляд 
знання, яке нині деградувало, перетворившись з мудрості на науку. Цей занепад, 
вважає Евола, також є наслідком демократизму: знанням, в деградованому "науковому" 
сенсі, вважається лише те, щ чим може погодитися "кожен". Натомість Евола пропонує 
повернутися до розуміння знання як таємної Мудрості, доступної лише правителям 
нової Імперії (манеру Еволи писати такі слова з великої літери можна плідно 
прокоментувати, спираючись на розглянуті вище спостереження Лотмана та Успен-
ського за устроєм міфологічної свідомості). Посвята в Мудрість мусить здійснюватися 
поступово, і лише відповідно до відновленої суспільної ієрархії. Серед іншого, це 
дозволить відновити зв‘язок знання та віри, який в сучасній культурі було розірвано й 
перетворено на безплідне протистояння науки та релігії (обидві схожі в тому, що не 
знають справжнього духовного світу, але наука компенсує це незнання абстрактним 
філософуванням і моралізаторством, тоді як релігія компенсує його нерефлективною, 
позбавленою гнозису вірою). Підміна мудрості хибною парою "наука/релігія" почалася, 
на думку Еволи, вже за часів античності, де перші паростки згубного для культури 
демократизму Евола, відкрито приєднуючись до Ніцше, вбачає зокрема в критичному 
методі Сократа, який також містить в собі паростки згубного іудео-християнського 
духу. 
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7. При всій експресії відстоювання расового "племінного духу", Евола вважає, що 
цей дух є не загрозою, а порятунком для справжнього індивідуалізму – і навпаки, 
сучасний західний демократизм призводить до занепаду і втрати індивідуальності. 
Індивід (в описі якого Еволою, знов-таки, важко не розпізнати деяких рис "надлюдини" 
Ніцше) мусить безжально подолати в собі "гуманізм", який насправді є псевдонімом 
культурного плебейства: про "загальнолюдське" говорять ті, хто упродовж століть 
поступово знищував культуру дедалі ширшим демократизмом (себто, прирівнюванням 
усіх з усіма). "Нова людина", про пришестя якої мріяв Ніцше (й формування якої, на 
свій кшталт, проголошували також вожді СРСР), постає у Еволи як представник нової 
аристократії, нової влади обраних. 

8. Еліаде відкриває свою книгу "Міф про довічне повернення" відвертою декла-
рацією про те, що здійснений ним аналіз культури архаїчного суспільства має для 
автора загальноісторичну значущість. Основна цінність, яка одразу приваблює Еліаде в 
архаїчному або "традиційному" суспільстві – це його здатність опиратися історичному 
часу і також його прагнення час від часу повертатися до витоків, до міфологічного 
"Великого часу" (в сенсі, який у Еліаде не має практично нічого спільного з тим 
"Великим часом", що про нього говорить в своїх роботах Міхаїл Бахтін). Неоренесанс-
ний мотив "повернення до витоків" – одна з найбільш характерних рис неотрадиціона-
лістської концепції культури, яка чітко простежується і у Еліаде, і у Еволи. Еліаде 
підкреслює, що йдеться не про консерватизм, а про значно більше: а саме, про 
відповідну "метафізичну оцінку людського існування". Ось чому архаїчне суспільство, 
на переконання Еліаде, становить інтерес не лише для історії, але й для філософської 
антропології та метафізики. 

9. Сучасна людина, стверджує Еліаде, пов‘язана з історією; архаїчна була 
пов‘язана з космосом, у якого, втім була власна, але зовсім інша, сакральна історія, 
зафіксована в міфології й нескінченно повторювана. Віддзеркаленням такої сталості в 
культурі є архетипи – термін, який Еліаде використовує не в юнгівському значенні, а в 
значенні "взірця для наслідування" і "парадигми" (яке сходить до розуміння архетипу у 
Святого Августіна). Подібним архетипом, зокрема, є ідеальний (небесний) храм, що 
служить довічним взірцем (тут добре підійшло б похідне від "архетипу", але більш 
усталене у слов‘янських мовах слово "прототип") для будь-яких реальних людських 
міст. Відповідно, і акт заснування міста сприймався архаїчними народами як акт 
творіння, що відтворює діяння богів (зрештою, не лише архаїчними – аби переконатися 
в останньому, достатньо згадати ідеологічний супровід заснування Петербургу Петром 
Першим).  

10. Для архаїчної людини саме сакральне, а не земне і людське, було (тут мало 
сказати "видавалося") найбільш реальним – оскільки за ним, сакральним, були 
притаманні реальності сила, дієвість та довговічність. Що ж до земного життя, то воно 
є реальним тією мірою, якою воно відтворює архетип – а на це відтворення насправді 
зорієнтована будь-яка діяльність архаїчної людини. Так, будь-який акт творіння в 
традиційному суспільстві неодмінно і свідомо відтворює акт творення світу. Цим 
пояснюється походження ритуалу, який завжди орієнтується на (також архетипічну) 
сакральну модель. Сакральні архетипи також лежать в основі будь-якого іншого виду 
"мирської" діяльності – зокрема таких як складання шлюбу, танок, полювання, війна, 
взагалі будь-який конфлікт, отримання влади, лікування тощо. 

11. В часовому вимірі, архаїчна людина завжди зорієнтована на момент 
походження, початку світу; саме в цей час для неї насправді відбувається будь-яке 
жертвопринесення, тоді як мирський час у цей момент переривається, а з ним перерива-
ється і сама часова тривалість. Але тільки у цей момент скасування мирського часу 
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архаїчна людина (яка, не забудьмо, за логікою Еліаде найкраще показує, якою є людина 
взагалі по своїй суті) в принципі стає собою. 

12. В остаточному підсумку, вважає Еліаде, за допомогою повторів сама людина 
перетворюється на архетип. Це означає, що в міфі всі персонажі, в своїй основі, є 
одним і тим самим персонажем, який виконує одні і ті самі дії, проходить одні і ті самі 
ситуації боротьби тощо. Ось чому в архаїчних культурах пам‘ятають лише про героїв, і, 
більше того, пам‘ятають лише герої – не через свою індивідуальність, а якраз навпаки, 
через найбільшу причетність до цілком безособового архетипу людини. Коротко 
кажучи, істина людини – крізь призму подібного аналізу – виявляється в тому, що за 
історією завжди стоїть неісторичний міф, який будь-що історичне, індивідуальне, 
мінливе перетворює на довічне і взірцеве. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. В чому сходяться і в чому розходяться погляди Еволи і Шпенглера на історичну 

долю цивілізації Заходу? 
2. Яку роль в майбутньому оновленні культури, з точки зору Еволи, має грати 

традиція, і яка саме традиція? 
3. Як Евола обґрунтовує історичну та політичну необхідність антисемітизму? Якою 

мірою ці міркування Еволи вкорінені в історії західноєвропейської культури? Якою 
мірою ці міркування пояснюють, чому в Західній Європі середини двадцятого 
століття став можливий Голокост? 

4. В чому Евола вбачає принципову різницю між соціалізмом і обстоюваним ним 
самим "язичницьким імперіалізмом"? Чи згодні Ви з цією порівняльною оцінкою 
Еволи? 

5. Якою є запропонована Еволою позитивна програма перевлаштування суспільства? 
Якою мірою ця програма збігається з реальними діями з перевлаштування 
італійського суспільства при Муссоліні і німецького при Гітлері? Чи можна сказати, 
що за цією ж логікою будувалося також і радянське суспільство при Сталіні? 

6. Чому, на думку Еволи, людина майбутнього мусить подолати й відкинути гуманізм? 
Порівняйте проекти формування нової людини в міркуваннях Еволи і в суспільній 
практиці СРСР 1930-х років: що Ви знаходите спільного, і що відмінного? 

7. Які риси архаїчного суспільства, на думку Еліаде, розкривають нам справжню 
сутність людини як такої? В чому для Еволи полягає ця сутність? 

8. Як Еліаде розуміє поняття архетипу? Порівняйте розуміння цього поняття у Еліаде і 
у Юнга: що Ви знаходите спільного, і що відмінного? 

9. Яку роль, на думку Еліаде, архетипи грають в устрої архаїчної культури? 
10. Як Ви розумієте тезу Еліаде про те, що за допомогою повторів сама людина як 

така врешті решт перетворюється на архетип? 
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ТЕМА 24. ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ 
КУЛЬТУРИ. ПРОТИСТАВЛЕННЯ МАСОВОЇ ТА ЕЛІТАРНОЇ 

КУЛЬТУРИ В РОБОТАХ Х.ОРТЕГА-І-ГАССЕТА 
 

Перші ідеї осмислення культури в залежності від соціальної стратифікації (себто, 
розподілу суспільства на класи, шари та соціальні групи) були закладені ще в 
дев‘ятнадцятому столітті, зокрема завдяки Карлу Марксу, який свідомо й послідовно 
розглядав культуру лише крізь призму власного бачення боротьби класів (відтак, саме 
від нього походить ідея протиставлення "буржуазної" та "пролетарської" культури, 
другій з яких має належати історична перемога у боротьбі з першою), а також Фрідріху 
Ніцше (який запекло протиставляв мертву, по суті, культуру "останніх людей" 
майбутній культурі новоз‘явленої "надлюдини"). У двадцятому столітті, втім, аналіз 
соціальної стратифікації культури набув нових акцентів у зв‘язку з виникненням 
нового феномену, не передбаченого теорією Маркса. Цим феноменом стала масова 
культура, самий факт визнання якої погано вписувався в канони марксистського 
розуміння устрою суспільства (адже "маса" не є суспільним класом для жодної з 
встановлених марксизмом "суспільно-економічних формацій"). Відтак, упродовж 
першої та другої третини двадцятого століття феномен масової культури аналізували 
виключно західноєвропейські теоретики, серед яких чільне місце посідають іспанський 
філософ Хосе Ортега-і-Гассет, німецький філософ Теодор Адорно і американський 
соціолог російського походження Пітірім Сорокін. 

Хосе Ортега-і-Гассет був, насамперед, палким захисником елітарної, високої 
культури від загрози її спаплюження, вульгаризації, яку, на його думку, неминуче 
містить у собі самий факт існування і розвитку культури масової. Головною темою 
його міркувань з приводу соціальної стратифікації культури є, не без впливу ідей 
Ніцше, категоричне протиставлення нечисленної творчої еліти і нетворчої суспільної 
більшості (власне, "маси"), яка здатна лише на відтворювальну, репродуктивну діяль-
ність. В цьому курсі студентам пропонується ознайомитися з фрагментами роботи 
Ортеги-і-Гассета "Дегуманізація мистецтва" (1925) і "Повстання мас" (1929). 

1. В роботі "Дегуманізація мистецтва" Ортега-і-Гассет аналізує "нове мистецтво", 
що постало в Європі на початку двадцятого століття (зазвичай відоме під узагальненою 
назвою "модернізму"). Ортега-і-Гассет вважає це мистецтво "антинародним" та "анти-
масовим" (автор, з певним викликом, не розділяє ці поняття), а відтак, приреченим на 
суспільну невдачу. Таке мистецтво, самою своєю появою, провокує і виявляє розподіл 
суспільства на дві нерівних за чисельністю групи: творчу меншість (яка це мистецтво 
створює, підтримує і споживає) та нетворчу більшість, яка відкидає таке мистецтво, 
виступаючи при цьому від імені "суспільства в цілому". Але саме факт несприйняття 
масою "нового мистецтва" показує їй її справжнє місце: вона не є суспільством як 
цілим, вона є "всього лише народом", зібранням "звичайних людей", до складу яких не 
входять справжні творці культури. Лише таке жорстке протиставлення, вважає Ортега-
і-Гассет, може врятувати культуру від згубного хаосу тотального змішування всіх з 
усіма, яке тривало в Європі упродовж останніх ста п‘ятдесяти років. 

2. Отже, нове мистецтво є не загальнолюдським, а свідомо елітарним. Лише тут 
можуть реалізуватися власне естетичні почуття й насолоди, які масі, строго кажучи, 
недоступні: представники останньої шукає в мистецтві не естетичного, а лише 
відповідності (аналогії) їхнім звичайним життєвим переживанням. Іншими словами, 
їхнє сприйняття мистецтва є, по своїй суті, не естетичним, а етичним – але ці два 
різновиди співпереживання є несумісними один з одним приблизно так само, як 
несумісні погляд на скло і погляд на певний предмет крізь це саме скло. 
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3. Мистецтво, яке підладжується під ці запити маси, є "реалістичним", і саме 
звідси, як наслідок вищезгаданого "хаосу", походить мистецтво реалізму дев‘ятнад-
цятого століття. Таке мистецтво, у певному сенсі, є "косооким", оскільки прагне 
зберегти водночас і етичне, і естетичне – себто, начебто спрямувати свої два "ока" у 
принципово різних напрямах. В остаточному рахунку, така внутрішня суперечливість є 
згубною для мистецтва, чим і зумовлюється неминуча криза мистецтва реалізму. 

4. Натомість, мистецтво, що протистоїть цим запитам натовпу, є "ідеалістичним" 
або ж "елітарним". Також "нове мистецтво" можна охарактеризувати як "дегуманізо-
ване", на противагу "гуманізованому" мистецтву реалістичного типу (для ілюстрації 
останньої тези Ортеги-і-Гассета достатньо порівняти, скажімо, "Бурлаків на Волзі" Іллі 
Рєпіна з "Чорним квадратом" Казіміра Малевича). В новому мистецтві, замість 
відтворення "людського", відкривається особлива насолода від подолання людяності: 
завданням (як-от на деяких відомих малюнках Пікассо) є зображення людини у формах, 
що якомога менше нагадують людину. "Реальність" є ворогом нового мистецтва; її 
подолання є надзвичайно важкою, але конче необхідною справою. 

5. На відміну від "Дегуманізації мистецтва", твір "Повстання мас" за своєю 
спрямованістю є не мистецтвознавчим, а соціологічним та культурологічним. 
Суспільство, узагальнює свої попередні спостереження автор, завжди ділиться на 
творчу меншість та безлику, усереднену масу. Це відбивається навіть в класичному 
буддизмі, якій розподіляється на буддизм махаяни ("великої колісниці"), що передбачає 
повноцінний шлях до спасіння, і буддизм хінаяни ("малої колісниці"), що пропонує 
нижчий та (принаймні з точки зору махаяністів) неповноцінний шлях до спасіння. 

6. В сучасній культурі, вважає Ортега-і-Гассет, панує маса. Такий стан 
зумовлений багатьма історичними чинниками, серед яких помітне місце посідає 
демографічний: у період з 1800 по 1914 рік чисельність європейського населення 
зросла зі ста вісімдесяти до чотирьохсот шістдесяти мільйонів осіб. Цей демографічний 
процес адекватно віддзеркалився у політичному устрої суспільства як розвиток 
ліберальної демократії; але ця остання веде не до процвітання, а, в остаточному 
рахунку, навпаки, до здичавіння Європи через засилля душевно здорової, але й 
душевно збіднілої маси, яка подавляє творчі прагнення людини. Це, власне, і є 
"повстання мас", як його бачить автор. 

7. Аналіз "масової людини" у Ортеги-і-Гассета складений під явним (і відкрито 
визнаним автором) впливом елітаристської філософії Ніцше. Життя такої людини є 
легким – а отже, позбавленим будь-якого творчого зусилля. Людина маси – "плебей" 
усіх часів та народів – досі, як правило, перебувала у стані пригніченості і працювала 
на суспільну еліту; зараз, завдяки "революційному" дев‘ятнадцятому століттю, ситуація 
змінилася на діаметрально протилежну, і людина маси почала диктувати еліті свої 
умови. За своїм психологічним устроєм така людина нагадує розбалувану дитину, яка 
не зазнала справжнього, дисциплінуючого виховання (власне, "окультурювання"); всі 
блага культури для неї відкриті, тоді як її власна душа для них насправді закрита. По 
суті, така людина є справжнім дикуном, причому дикуном, суцільно задоволеним 
собою і своїм суспільним становищем. Тому людина маси (і маса загалом) легко 
схиляється до насильства по відношенню до всього, що перевищує міру її розуміння та 
її культурні запити. Масова людина не стільки дурна, скільки обмежена й 
самовдоволена; але раніше вона принаймні знала своє справжнє (підкорене) місце, а 
тепер вимагає від всіх (в тому числі від творчої еліти) визнати її смаки за абсолютну 
норму. 

8. В строгому сенсі, масова людина не має ані власних ідей, ані власної культури 
(в цьому сенсі, сам вислів "масова культура" звучить для Ортегі-і-Гассета як 
оксюморон). Адже культура існує лише там, де є встановлені та визнані правила – 
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закони, способи пізнання, моральні норми тощо; але всього цього не існує для 
повсталої маси. Маса – позицію якої артикулюють, зокрема, такі ідеології як фашизм 
або більшовизм – не бажає "доводити" свою правоту за встановленими культурою 
правилами дискусії; вона прагне просто нав‘язувати свою волю. Єдине право, яке 
потрібно масовій людині – це "право не бути правою". Пізніше автор додає, що іншим 
ідеологічним обличчям маси є й націоналізм – ставлення однієї нації до інших з цієї ж 
волюнтаристської позиції "розбалуваної дитини" 

9. Переінакшуючи деякі міркування Шпенглера, Ортега-і-Гассет стверджує, що 
здичавіння, яке несе з собою панування маси, є відмовою не лише від культури, але й 
від цивілізації – адже основою існування останньої є історична пам‘ять, яка зараз, з 
настанням панування маси, швидко втрачається. Водночас панування маси веде й до 
відмови від лібералізму як принципу самообмеження влади, оскільки маса, не терплячи 
правил і, водночас, будь-якого опору, відповідно не терпить і опозиції, а натомість 
прагне встановлення своєї безроздільної, тоталітарної влади. Тим самим, у 1929 році, 
Ортега-і-Гассет чітко встановлює й передбачає наперед логіку розвитку тоталітарних 
режимів двадцятого століття – зокрема, під проводом Муссоліні, Гітлера та Сталіна. 

10. В підсумковому рахунку, повстання мас є, для автора, настанням епохи 
варварства – при тому що варвар, для Ортеги-і-Гассета, це не просто дикун (адже той 
якраз чітко дотримується визнаних ним правил у вигляді табу, ритуалів тощо), а 
оскаженілий дикун. Але проти тиранії варварства вже готується контр-повстання, яке 
готує творча еліта, і успіх цього повстання зумовлений тими протиріччями, якими 
неминуче характеризується теперішнє панування маси. Наприклад, сучасні ідеології 
маси, зокрема комунізм та фашизм, повстають проти лібералізму як принципу свободи, 
хоча саме завдяки ліберальній демократії відповідні політичні течії змогли розвинутися 
настільки, аби успішно претендувати на владу (варто нагадати, що, на момент 
написання "Повстання мас", більшовики вже успішно демонтували паростки 
ліберальної демократії в Російській Імперії, тоді як Німеччину аналогічний процес ще 
очікував після успіхів нацистської партії на демократичних виборах 1930 та 1932 
років). Також маса суперечить сама собі вже тим, що потребує вождів – зокрема, у 
вигляді політичних лідерів (або, скажімо, "кумирів" популярного мистецтва). 
Зорганізувавшись під проводом вождя, маса бере в свої руки державу – і це виявляється 
початком кінця її повстання (в цих та попередніх міркуваннях Ортеги-і-Гассета чітко 
простежується його полеміка з колом ідей, висловлених на рік раніше Юліусом Еволою 
в його "Язичницькому імперіалізмі"). Адже, сказавши (за прикладом Людовика 
Чотирнадцятого) "держава – це я", маса жорстоко помиляється: навпаки, держава 
наново підкорює собі масу, змушуючи все суспільство жити на благо державної 
машини. Кінець цієї історії, прозорливо пророчить Ортега-і-Гассет, буде плачевний: 
держава висмокче з суспільства всі соки і відімре сама – як це вже сталося в історії 
Стародавнього Риму. Отже, "одержавлене суспільство" – це не лише апогей, але й 
ознака неминучої майбутньої кризи масової культури. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Чому Ортега-і-Гассет вважає нове європейське мистецтво початку двадцятого 

століття "антинародним" і "дегуманізованим"? Які суспільні процеси дозволяє 
розкрити факт появи "нового мистецтва"? 

2. Якою, на думку Ортеги-і-Гассета, є сутність реалістичного мистецтва 
дев‘ятнадцятого століття? Звідки походить і в чому полягає специфічне внутрішнє 
протиріччя, притаманне цьому напрямку мистецтва? 

3. Чи згодні Ви з думкою Ортеги-і-Гассета, що протистояння маси та суспільної еліти 
притаманне будь-якому суспільству (крім, очевидно, архаїчного)? Чи означає це, що 
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для Ортеги-і-Гассета обсяг поняття "народна культура" співпадає з обсягом поняття 
"масова культура"? 

4. Чому, на думку Ортеги-і-Гассета, саме двадцяте століття стало століттям панування 
масової культури? Які демографічні та політичні процеси сприяли виникненню 
цього панування? 

5. Якою, з точки зору Ортеги-і-Гассета, є психологія та культурні запити масової 
людини? Чому "повстання мас" неминуче супроводжується постійними актами 
насильства? 

6. Чому Ортега-і-Гассет вважає, що масова людина не має і не може мати ані власних 
ідей, ані власної культури? Чи згодні Ви з цією думкою автора? Чи не суперечить 
автор сам собі, відтак дезавуюючи саме поняття "масової культури"? 

7. Які протиріччя притаманні процесу повстання маси та завоювання нею політичної 
влади? Як ці протиріччя зумовлюють майбутній кінець "ери революцій" і панування 
маси в суспільстві? Чому, на думку Ортеги-і-Гассета, масова культура – це культура, 
яке неминуче доходить самознищення? 
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ТЕМА 25. ІГРОВА КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ Й.ГЕЙЗІНГИ 
 

Ідея культури як гри набула популярності в західноєвропейській думці упродовж 
20-30 років двадцятого століття. Одним з активних прихильників цієї ідеї був зокрема 
Ортега-і-Гассет, котрий вважав здатними на вільну гру – а отже, й на культурну творч-
ість – лише представників суспільної еліти, тоді як нетворча маса, на його думку, 
принципово нездатна грати. Але найбільш повно бачення культури як гри було 
розвинене сучасником Ортеги-і-Гассета, голландським філософом Йоханом Гейзінгою, 
основний труд якого "Homo Ludens" ("Людина, що грає") був оприлюднений у 1938 
році. Ця дата, як і спорідненість думок Гейзінги з міркуваннями Ортеги-і-Гассета, 
дозволяє зрозуміти політичну злободенність розуміння культури як гри в 
соціокультурній ситуації Західної Європи того часу: наполягаючи на ігровій сутності 
культури, обидва мислителі тим самим виводили культуру з-під контролю політичних 
режимів, особливо тоталітарних, що у той час ширилися європейським континентом. 
Але яким би не був політичний контекст, що наводив філософа на відповідні думки, 
наслідком його міркувань стала повноцінна "ігрова" концепція культури, яка посіла 
гідне місце серед культурологічних теорій двадцятого століття. 

Крім фрагментів роботи Гейзінги "Homo Ludens", в якості додаткового матеріалу, 
студентам рекомендується ознайомитися зі статтею Г.М.Хуцишвілі "Ідея метакультури 
в романі Г.Гессе «Гра в бісер»", в якій розглядається ще одна оригінальна ігрова 
концепція культури, втілена у формі не наукового трактату, а художнього твору. На 
відміну від Ортеги-і-Гассета та Гейзінги, Гессе ставиться до ідеї ігрової сутності 



 

 96 

культури радше скептично, показуючи кризу цієї ідеї як таку, що природним чином 
випливає з її повномасштабного втілення. В романі Гессе зображено окрему державу 
Касталію, мешканці якої повністю зайняті універсальною Грою – це саме і є "Гра в 
бісер" – себто, є таким ідеальним втіленням творчої еліти людства, про яке Ортега-і-
Гассет чи Гейзінга могли лише мріяти. Але, віддані самі собі, мешканці Касталії, 
замість безроздільної творчої сили гри, натомість виявляють її вичерпаність, її суто 
вторинний характер, якого гра набуває в умовах відірваності від живого неігрового 
життя. Усвідомивши це, головний герой роману, Магістр Гри Йозеф Кнехт залишає 
свій пост, і загалом Касталію, аби повернутися в світ простих людей (людей "маси", в 
термінології Ортеги-і-Гассета), де він і знаходить свою загибель. Відтак, Гессе, як і 
варто було б очікувати від письменника, не висуває від власного імені жодних 
культурологічних теорій, але натомість вдало проблематизує існуючі – насамперед, 
саме теорію "культури як гри". Втім, аби компетентно оцінити цю проблематизацію, 
необхідно спочатку ознайомитися із самою теорією, а для цього необхідно звернутися 
все ж таки до книги Гейзінги. 

1. Гра, вважає Гейзінга, старіше за культуру: адже грають і тварини, тоді як 
культура з‘являється не раніше появи людського суспільства. При цьому будь-яка гра, 
навіть гра тварин, є не просто проявом життєвої енергії, а діяльністю, яка має певні 
значення і смисл (хоча тварини, очевидно, їх і не усвідомлюють). Отже, в сутності гри 
завжди наявний певний "імматеріальний" елемент, що полягає у створенні особливої 
ігрової реальності, відмінної від реальності неігрової. 

2. Ці дві реальності, як і взагалі ігрове та неігрове, зазвичай протиставляються в 
нашій свідомості як "несерйозне" та "серйозне", але ця опозиція несправедлива: 
навпаки, вважає Гейзінга, лише гра і може бути по-справжньому серйозною. Водночас, 
"несерйозним" може вважатися і дещо таке, що не має до гри жодного відношення: 
приміром, сміх, притаманний, на відміну від гри, суто й виключно людині в її 
відмінності від тварин. 

3. Гра не пов‘язана безпосередньо ані з добром, ані з істиною, але тісно і 
різноманітно пов‘язана з красою. Втім, насамперед гра, вважає Гейзінга, є вільною 
діяльністю (можна припустити, що саме в цій тезі автора найбільше далися взнаки 
політичні контексти – але як бути, наприклад, з грою в футбол, якою охорона, для 
розваги, змушує зайнятися полонених в концтаборі?). Гра, продовжує Гейзінга, не є й 
не може бути заданою, а відбувається лише "у вільний час" (і знов напрошується 
критичне зауваження: а як тоді бути з "діловою грою" або, скажімо, військовими 
маневрами, які також є різновидом "командно-штабної гри"?). Також (і це вже справді 
беззаперечно!) гра завжди відбувається начебто "ненасправді", у штучно створених і 
ізольованих від неігрової реальності умовах, визначених спеціальним набором ігрових 
правил. Так виникає особливий "ігровий простір", в якому панує свій особливий 
порядок; саме цим сполученням ізоляції та впорядкованості гра й виявляється спорід-
неною з мистецтвом (тому ми й вважаємо, що гра має схильність бути "красивою"). 

4. В людському суспільстві кожна одного разу зіграна гра одразу фіксується як 
культурна форма, що залишається в пам‘яті і може бути відтвореною пізніше. Ця 
повторюваність (що уможливлюється вже відзначеним вище набором сталих ігрових 
правил) також є неодмінною ознакою гри. 

5. Правила гри – саме те в ній, до чого неможливо ставитися "несерйозно" (якщо 
припустити останнє, гра руйнується). Звідси специфічна ігрова етика: у грі бути чесним 
– те саме, що дотримуватися правил. Інколи правила гри утаємничуються: зокрема, на 
таємних "правилах гри" засновані ритуали різного роду таємних опозиційних спільнот 
(релігійних, політичних тощо). Далі Гейзінга додатково пояснює, що ставлення гравця 
до гри є одночасним усвідомленням "серйозно" і "ненасправді" – а отже, гра, серед 
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іншого, знімає протилежність "між вірою і удаванням" (можна припустити, що саме це 
і є запорукою можливого сполучення гри та релігійного культу). 

6. Гра – це завжди боротьба за щось, або показування (вистава) чогось, або, 
нарешті, показування боротьби. Ці ознаки гри легко прочитуються в грі тварин або 
дитячій грі. Але грою є і культове дійство, ритуал, метою якого є спричинення певних 
подій чи змін в навколишньому світі (за класичним для антропологів прикладом: люди 
танцюють, і завдяки цьому сонце сходить). Втім, культ, по відношенню до гри, є все ж 
таки вторинним утворенням: культ "прививається" грі, і, очевидно, саме у такий спосіб 
культовій грі призначається прагматична мета магічного впливу на навколишній світ. 

7. Культура, вважає Гейзінга, виникає саме "у формі гри"; від початку культура 
"розігрується". Але з розвитком культури (ця думка зустрічається і у Ортеги-і-Гассета) 
гра поступово відходить на другий план, начебто "розчиняючись" у сфері сакрального, 
у пізнанні та мистецтві, у правосвідомості та політичній діяльності. Втім, ігровий 
інстинкт завжди живий, і завжди може пробудити до гри як окрему особистість, так і 
цілі маси людей. 

8. Змагальний різновид гри завжди зорієнтований на виграш, який легко 
поширюється з особи переможця (або групи переможців) на пов‘язану з ним (ними) 
соціальну групу. Цим спостереженням пояснюються психологічні засади феномену 
вболівання, а також глядацької симпатії до будь-якого різновиду видовищного 
змагання (на що слід звернути особливу увагу майбутнім культурологам – організато-
рам культурно-дозвіллєвої діяльності). Змагальність ("агональність", від грецького 
ἀγών – "зібрання", "зібрання глядачів", "змагання", "боротьба", "зусилля", "прагнення", 
а також "місце зібрання" та "місце для публічного змагання") супроводжує гру вже в 
архаїчному суспільстві, де вона також легко сполучається з культом. 

9. Повертаючись до етичних аспектів гри, Гейзінга розглядає людські чесноти як 
похідні від все тої ж ігрової змагальності: чеснотою є найкраще в людині, а найкраще 
проявляється у змаганні з іншими; відтак, чеснота, честь, слава і шляхетність від 
початку пов‘язуються зі змаганням і звитягою як перемогою в грі. Зворотним проявом 
цієї ж логіки є не менш традиційна хула на суперника – вже переможеного, або такого, 
що його ще належить перемогти. 

10. Узагальнюючи все сказане вище, Гейзінга ще раз підтверджує свій висновок, 
що гра (у тому числі як змагання, агональність) лежить в основі культури. З подальшим 
розвитком культури гра, як здається, потроху відступає, так що агональний період 
людства вже минув – або, додає Гейзінга, принаймні "здається, що він минув" 
(безпрецедентний розмах спортивних та видовищних змагань в культурі другої 
половини двадцятого століття прекрасно доводить, що остання скептична ремарка 
Гейзінги мала повну рацію). Далі Гейзінга переходить до послідовного опису 
конкретних культурних функцій гри – але сутність його поглядів на співвідношення 
гри і культури зрозуміла вже й з вищесказаного. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Чому Гейзінга вважає, що гра є старшою за культуру? 
2. Чому, на думку Гейзінги, гру і "життя" (що не є грою) некоректно протиставляти як 

"несерйозне" та "серйозне"? 
3. Що пов‘язує гру з мистецтвом? Чи можна сказати, що все мистецтво – це різновид 

гри? або навпаки, що будь-яка гра – це різновид мистецтва? Який з цих двох 
феноменів (мистецтво та гра), на думку Гейзінги, є первинним? 

4. Яке значення для гри має повторюваність? Чому, на думку Гейзінги, принципово 
неможлива "гра без правил"? Чи згодні Ви з цією тезою Гейзінги? 
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5. Як, на думку Гейзінги, пов‘язані гра та виникнення культури? Як змінюється статус 
гри в процесі розвитку культури? 

6. Що таке "агональність" і яке значення має цей аспект гри в стародавній та сучасній 
культурі? Як, на думку Гейзінги, агональність гри пов‘язана із формуванням в 
культурі моральних чеснот? 
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ТЕМА 26. РОЗВИТОК ТЕОРІЙ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ 
КУЛЬТУРИ УПРОДОВЖ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ. ПОНЯТТЯ 

СУБКУЛЬТУРИ ТА КОНТРКУЛЬТУРИ 
 

У другій половині двадцятого століття аналіз соціальної стратифікації культури 
продовжився зусиллями багатьох теоретиків (зокрема таких як Дейвід Рісмен /David 
Riesman/, Теодор Рощак /Theodore Roszak/, Чарльз Рейч /Charles Reich/ та інші). Їхню 
теоретичну рефлексію великою мірою стимулював той факт, що культура сучасного 
суспільства швидко продовжувала розшаровуватися, тепер навіть у межах одного й 
того ж соціального прошарку або соціальної групи (молодь), або, навпаки, пронизуючи 
собою різні верстви суспільства (як-от течія "нових лівих", котрій у Франції 1960-х 
віддали данину як тогочасні студенти, так і їхні професори, котрі колись провели свою 
юність у русі Опору). Для позначення цих нових культурних феноменів були винайдені 
нові поняття, насамперед "субкультура" (існуюча в суспільстві відносно замкнена 
культурна система, відмінна від пануючої культури) і "контркультура" (різновид 
субкультури, що характеризується активним протистоянням панівній культурі). 
Оскільки у тих же 1960-х і, ще більше, 1970-х роках, попри всі зусилля влади, певна 
"вестернизація" радянського суспільства призвела до значного поширення субкуль-
турних тенденцій також і в СРСР, до цього явища зрештою звернулася і радянська 
наука – наслідком чого став тепер вже класична праця відомих російських соціологів 
Ю.Н.Давидова та І.Б.Роднянської "Соціологія контркультури" (1980). Попри неминучу 
для тих часів данину марксистській ідеології, аналіз контркультури в цій праці 
виявився достатньо глибоким (не в останню чергу завдяки розлогому переказу 
авторами багатьох ідей та спостережень західних теоретиків), аби рекомендувати 
фрагменти саме цього твору для вивчення студентами в даному курсі. 

1. Контркультура, погоджуються автори з західними теоретиками, виникає як 
продукт розчарування, насамперед молоді, в цінностях панівної культури (при цьому 
авторам йдеться лише про США, але висновки стосовно СРСР кожен читач, звісна річ, 
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був вільний робити самостійно). Від самого початку контркультура характеризується 
двома ознаками: це культура (1) молодіжна, і (2) протестна. Цей протест міг втілюва-
тися у дуже різноманітних формах культурної поведінки: від малювання графіті до 
умисно неохайного одягу та вживання наркотиків, і від відвертої асоціалізації 
(випадіння з суспільства в "андерграунд", себто "підпілля") до демонстративної 
поведінки в дусі іншої суспільної чи етнічної групи (звідси відзначений західними 
авторами феномен "ніггеризації" білої американської молоді). Цікаво, що творці 
контркультури, як правило, (вже) не належали до соціальної групи молоді, але свідомо 
орієнтувалися саме на її смаки та культурні запити. 

2. Втім, панівним в контркультурі був все ж таки не політичний екстремізм 
(проявом якого були б конкретні дії, спрямовані на завоювання влади або змушування 
влади до певних дій чи відмови від певних дій), а утопія створення іншого, кращого 
суспільства (можна припустити, що першими паростками практичного формування 
контркультури, в цьому сенсі, були ще "фаланстери" Шарля Фурьє і комуна "Нова 
гармонія" Роберта Оуена). Звідси феномен "хіпі-гетто", які виникли у США ще 
наприкінці 1960-х років (знов-таки, ця тенденція згодом реалізувалася і в СРСР часів 
"перебудови"). Але поступово "хіпі-гетто" зазнали такого ж краху, як і комуни 
дев‘ятнадцятого століття: по мірі залучення більш широкого кола прибічників, рух хіпі 
поступово вульгаризовувався (в категорія Ортеги-і-Гассета тут можна було б говорити 
про зсув руху хіпі з рівня елітарної на рівень масової культури), а "хіпі-гетто" 
опинялися в руках шахраїв та криміналу. Так контркультура, принаймні в її "хіпі-
версії", поступово дійшла занепаду. 

3. Більш глибокою, внутрішньою причиною такого занепаду стало також те, що 
контркультура, попри всі свої намагання відрізнитися від панівної культури, саме тому 
багато в чому виявилася не більше ніж негативною копією останньої. Контркультура, 
як і панівна культура, ґрунтувалася на високій соціальній мобільності її прибічників; 
вона (принаймні в розглянутій авторами американській версії) виявилася по-американ-
ськи індивідуалістичною; не дивно, що врешті решт контркультура хіпі просто 
розчинилася в панівній культурі (принаймні як окреме помітне суспільне явище зі 
значною кількістю явних прибічників). 

4. Автори вважають, що після краху соціальної утопії основою нової хвилі 
західної контркультури стала релігійність. В цьому аспекті пошук альтернативи 
панівній культурі очікувано призвів до звернення "на Схід" (себто, в Азію) і поширення 
серед західної молоді східних культів, включаючи дзен-буддизм, суфізм, індуїзм тощо. 
Але паралельно йшло і переосмислення християнства в дусі модного тоді молодіжного 
бунту – звідси популярний образ "протестуючого Христа", якій успішно сполучився з 
деякими традиційними засадами протестантської релігійної культури. Всередині 
контркультури стали оформлюватися нові релігійні течії, що поступово структурува-
лися у власну, формальну та неформальну, ієрархію. Але цей процес, у свою чергу, 
призвів до такого ж фіналу, як і фінал "соціальної утопії": контркультурні течії стали 
потроху ре-інтегруватися в панівну культуру, перетворюючись радше на непротестну, 
цілком легітимізовану в суспільстві субкультуру. 

5. Залежність контркультури від панівної культури проявляється вже в тому, що 
засадовим визначенням першої є її протестність стосовно другої. Відтак, контркультура 
вписується в більш широке коло суспільних феноменів, що будуються на інверсії 
панівних суспільних норм, поведінці "навиворіт" – як це має місце, зокрема, в 
принаймні деяких злочинних угрупованнях. Відтак, висновують автори, контркультура 
по суті паразитична: вона є проявом наміру жити за рахунок суспільства, водночас 
відкидаючи його правила та вимоги. (Цей вирок контркультурі, втім, видається 
надмірно жорстким і, очевидно, ідеологічно обумовленим, що не дивно для 



 

 100 

радянського видання 1980 року; по суті ж, діячі контркультури відрізняються від 
злочинців вже тим, що щиро прагнуть формування іншого і кращого суспільства – "всі 
ми коли-небудь станемо хіпі" – вважаючи свій альтернативний панівному культурний 
шлях як такий, що коли-небудь стане шляхом суспільства в цілому). 

6. Вельми цікавим (але, по суті, таким, що спростовує попередній висновок 
Давидова і Роднянської) є спостереження цитованого авторами Джона Мільтона 
Йїнгера /John Milton Yinger/ про те, що сучасна культура по суті є конгломератом 
багатьох культур, які всі є "контркультурами" стосовно одна одної. Давидов і 
Роднянська, втім, вважають, що цей підхід релятивізує поняття контркультури і, врешті 
решт, позбавляє його сенсу, оскільки для радянських теоретиків контркультура має 
сенс лише як опозиція панівній культурі. 

7. Переходячи до опису світоглядних настанов контркультури, автори ще більше 
посилюють викривальні, полемічні інтонації свого твору, продовжуючи й розвиваючи 
свої обвинувачення контркультури в соціальному паразитизмі. На їхню думку, основою 
контркультурної свідомості є гедонізм та прагнення отримати максимум насолоди та 
культурних благ "задурно" (втім, незрозуміло, як це пояснює беззаперечні факти 
творчості, зокрема художньої, в межах різних течій контркультури). Істина сприйма-
ється адептами контркультури як стан, в якому перебувають – причому перебуває 
радше не особистість, а її тіло (звідси прагнення досягти стану екстазу за допомогою 
соматичних стимуляторів, в т.ч. наркотичного характеру). 

8. В більш широкому культурологічному контексті, цікавою є думка авторів про 
те, що поява контркультури в західному суспільстві другої половини двадцятого 
століття свідчить про загальну тенденцію "самозаперечення культури", як прояву та 
наслідку наявних в ній внутрішніх протиріч. Так, контркультура (якої, вважають 
автори, до другої половини двадцятого століття як соціального феномену не існувало) 
успадковує й розвиває протестні, культуроборчі тенденції мистецтва авангардизму 
початку двадцятого століття. (Студентам рекомендується порівняти, в цьому зв‘язку, 
спостереження Давидова та Роднянської про ґенезу контркультури з міркуваннями 
Ортеги-і-Гассета про причини, розвиток і майбутній фінал "повстання мас"). Це надає 
Давидову та Роднянській підставу для справжнього вироку: контркультура, вважають 
вони, по суті є "запереченням самої культури" (пор. Ортега-і-Гассет про "нове 
варварство") і "ліквідацією культуротворчих принципів". До речі, таке ж знеособлю-
вання, як і в контркультурі, автори вбачають в тоталітарних режимах першої половини 
двадцятого століття (посилаючись при цьому на Муссоліні та Гітлера, до яких 
насправді не важко було б додати ще й Сталіна). Тим самим автори торкаються 
надзвичайно важливої проблеми співвідношення феноменів контркультури та масової 
культури двадцятого століття, але, на жаль, не піддають цю проблему відкритому 
розгляду. 

9. Підсумовуючи все сказане раніше, автори доходять висновку про суто 
негативний, нігілістичний характер контркультури, після чого (доволі несподівано) 
зводять ґенезу контркультури до грецьких кініків – вважаючи саме їх піонерами 
"чистого заперечення" культури всередині неї самої. Базовим протиріччям будь-якої 
контркультури автори вважають саме протиріччя між прагненням заперечувати 
культурні норми суспільства і прагненням, в той же час, користуватися благами цього 
суспільства; в більш широкому плані, тут можна говорити і про прагнення бути 
водночас культурним (адже цілком позбавлена культури людина, за визначенням, не є 
людиною) та антикультурним. Іншими словами, автори, в остаточному рахунку (й у 
певному протиріччі зі своїми спостереженнями на початку книги) тлумачать 
контркультуру не як альтернативну культуру, а як тотальну анти-культуру, суцільний 
негативізм (нігілізм), що не має жодної суспільної чи культурної перспективи. 
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ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Чому автори вважають, що контркультура як окреме суспільне явище виникає лише 
у другій половині двадцятого століття? Якщо Ви згодні з цим ствердженням, 
поясніть, чому контркультура не виникла в (західному) суспільстві раніше. Якщо 
незгодні, сформулюйте свою версію виникнення контркультури як суспільного 
явища й наведіть аргументи на її підтримку. 

2. Якими ознаками, на думку Давидова та Роднянської, характеризується будь-яка 
контркультура? 

3. Чому контркультурний проект побудови альтернативного суспільства у 1960-1970-х 
роках зазнав тотальної невдачі? 

4. Як пов‘язані феномен контркультури й мода на "нетрадиційні" (або альтернативно-
традиційні, як-от запозичені зі Сходу) релігійні течії? Які культурні явища стали 
наслідком еволюції контркультури від соціальної утопії убік релігійних культів? 

5. Чому Давидов і Роднянська вважають контркультуру по суті паразитичною? Чи (або: 
якою мірою) Ви згодні з таким висновком? 

6. Чому Давидов і Роднянська відкидають висновок цитованого ними Йїнгера, що 
сучасна культура по суті є конгломератом багатьох культур, які всі є 
"контркультурами" стосовно одна одної? Чия точка зору видається Вам тут більш 
ґрунтовною, і чому саме? Спробуйте навести власні аргументи на захист позиції або 
Йїнгера, або Давидова і Роднянської. 

7. Яким, на Ваш погляд, є співвідношення феноменів контркультури та масової 
культури? Чи вважаєте Ви ці феномени (перший, або другий, або обидва разом) суто 
негативними (нігілістичними) та руйнівними для культури? 
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ТЕМА 27. ПОСТМОДЕРНА КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ (Ж.ЛІОТАР, 

У.ЕКО) 
 

Навколо термінів "модерн/модернізм" і "постмодерн/постмодернізм" у вітчизня-
ній науковій літературі існує вже традиційна плутанина, пов‘язана з відчутно різним 
тлумаченням першої пари термінів у різних термінологічних традиціях. Зокрема, в 
мистецтвознавстві під "модерном" зазвичай розуміють специфічний художній стиль 
кінця дев‘ятнадцятого – початку двадцятого століття, під "модернізмом" – узагальнену 
назву усіх нових течій мистецтва цього ж самого періоду, а під "постмодернізмом" – 
узагальнену назву художнього напряму, що сформувався у двадцятому столітті як 
пізніша альтернатива "модернізму" у щойно визначеному сенсі. Водночас, в 
англомовній історичній науці під "модерном" здебільшого розуміють те, що в 
російській термінологічній традиції приблизно відповідає вислову "новий час": 
відповідно, визначенню "ранньомодерна доба" (Early Modern Period) відповідає період, 
орієнтовно, з 1500 по 1800 роки, а визначенню "модерний час" (Modern times або 
Modern era) – дев‘ятнадцяте та, можливо, також певна частина двадцятого століття (за 
різними версіями – лише початок, або лише перша половина, або перша і друга третина 
двадцятого століття, або навіть двадцяте століття цілком). У французькій історичній 
науці панує, крім того, ще інша версія: там під "епохою модерну" (l’Époque moderne) чи 
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"модерним часом" (les Temps modernes) часто розуміють період лише з 1500 по 1800 
роки (точніше, з 1492 по 1792 роки, себто від відкриття Америки Колумбом до Великої 
Французької революції); але є й такі (і серед них Ліотар) які поширюють обсяг поняття 
"епоха модерну" також на все дев‘ятнадцяте і, з певними обмовками, також на першу 
половину двадцятого століття.  

На цьому тлі загальна згода практично всіх істориків культури у тому, що 
"постмодерн" – це стан, якого культура набуває "після модерну", не розв‘язує, а, 
навпаки, зумовлює перманентну плутанину. Картина стане ще складнішою (і водночас 
ще реалістичнішою), якщо додати, що багато вітчизняних та зарубіжних (зокрема 
російських) авторів не розрізняють або некритично змішують поняття "постмодерн" і 
"постмодернізм" – зокрема, перекладаючи останнім українським (або відповідним 
російським) терміном англійський термін post-modern, який для англомовного науковця 
означає "те, що після доби модерну" (що б він не розумів під останньою), а зовсім не 
"те, що після мистецтва модернізму". 

Лад у цій складній термінологічній царині не навів ще ніхто (очевидно, на даному 
історичному етапі розвитку науки це й неможливо, бо надто багато суперечливих течій 
та традицій одночасно відстоюють право на своє існування); не претендує на це і автор 
даного навчального курсу. Але хоча б умовну однозначність слововжитку для подаль-
ших міркувань встановити все ж таки необхідно. Відтак, для позначення художньої 
течії, що протиставляє себе як історичній "епосі модерну", так і мистецтву модернізму, 
надалі вживатиметься термін "постмодернізм"; для її теоретиків – термін 
"постмодерністи"; для історичного періоду і стану культури, що формується у 
двадцятому столітті як альтернатива "епосі модерну" – термін "постмодерн", а для його 
теоретиків – термін "теоретики постмодерну". Саме тому в назві цієї теми вжито вислів 
"постмодерна" (а не "постмодерністська") концепція культури – тоді як стосовно 
художньої культури можна було б говорити і (в історико-культурному аспекті) про 
"постмодерн", і (в суто мистецтвознавчому аспекті) про "постмодернізм" або 
"мистецтво постмодернізму". 

Два європейських мислителі, тексти яких обрано для докладного вивчення в 
цьому навчальному курсі – Жан-Франсуа Ліотар і Умберто Еко – представляють і 
осмислюють відповідний культурний феномен саме у двох вказаних вище аспектах: 
перший є насамперед філософом, соціологом та культурологом, що вивчає загальні 
закономірності розвитку культури та суспільства, тому він віддає перевагу терміну 
"постмодерн" (зокрема у своєрідному маніфесті цієї культурної течії, книзі "Стан 
постмодерну" /фр. La condition postmoderne/, 1979), тоді як другий є насамперед 
письменником і теоретиком мистецтва, тому у своїх міркуваннях він віддає перевагу 
терміну "постмодернізм" (зокрема й у творі "Нотатки на полях «Імені рози»" /іт. Postille 
al nome della rosa/, 1983). Почати є сенс з більш загальної культурологічної розвідки 
Ліотара. 

1. Ліотар одразу пояснює, що для нього термін "постмодерн" позначає стан 
культури, якого вона набуває після трансформацій, пережитих нею наприкінці дев‘ят-
надцятого століття. Трансформація, яка найбільше цікавить Ліотара, пов‘язана зі 
зміною культурного статусу дискурсів (сукупності "говорінь" на певну тему у певному 
суспільстві) та метадискурсів (дискурсів, що встановлюють і описують правила інших 
дискурсів). Зокрема, наука – це дискурс про істину; але висловлювання про істину 
визнається науковим тільки якщо воно дотримується певних загальновизнаних правил. 
У свою чергу, ці правила в культурі дев‘ятнадцятого століття встановлює філософія, 
яка визначає, що є, а що не є "науковим" (відтак, у цій системі філософський дискурс 
відіграє роль метадискурсу стосовно наукового дискурсу). Докорінною ознакою 
культури "модерну" Ліотар вважає відкрите проголошення такого метадискурсу 
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(точніше, різних версій такого метадискурсу) з опорою на якусь базову цінність, що 
мусить визнаватися усіма і, відтак, служити критерієм легітимації ("узаконення") інших 
дискурсів. Роль такої базової цінності можуть грати діалектика, герменевтика смислу, 
емансипація пролетарів, зріст суспільного багатства тощо (в цих прикладах Ліотара 
неважко впізнати, відповідно, Гегеля, Дільтея, Маркса та Адама Сміта). Головне, що 
навколо цієї цінності очікується (на практиці, втім, радше вимагається) суспільний 
консенсус, а сама ця цінність при цьому сприймається як така, що не встановлюється 
метадискурсом (як наслідок домовленості його учасників), а лише розкривається ним 
як об‘єктивна даність. 

2. Постмодерн, на цьому тлі, постає як культурний стан "недовіри до 
метадискурсів" (розвиваючи думку Ліотара, можна додати: недовіри, яка на початку 
двадцятого століття поширюється серед суспільної еліти у міру того, як деякі 
метадискурси – такі як націоналізм, комунізм чи фашизм – успішно оволодівають 
суспільними масами). Оскільки зміст таких метадискурсів, усіх без винятку, більше не 
викликає довіри, увага звертається до самої форми метадискурсу – себто, до мови і 
мовлення (студентам слід звернути увагу на те, що це спостереження Ліотара дає 
культурологічне пояснення факту здійснення саме на початку двадцятого століття 
перевороту в лінгвістиці, пов‘язаного з іменем Фердинанда де Соссюра,  водночас із 
тим формування "філософії мови" або "лінгвістичної філософії", в різних її версіях від 
Флоренського до Віттгенштайна, а також філософії діалогу). Метадискурс втрачає свою 
абсолютну значущість (або "об‘єктивну цінність") і перетворюється на "мовну гру" 
(термін "пізнього" Віттгенштайна), і кількість таких "мовних ігор" дедалі збільшується, 
притому що ці ігри здійснюються по взаємонесумісним правилам. 

3. Держава намагається узгодити ці "мовні ігри" між собою, спираючись на суто 
прагматичні критерії ("домовляйтеся настільки, аби можна було взаємодіяти"), але ця 
тактика, вгамовуючи протиріччя між окремими "іграми", не розв‘язує їх по суті; що ж 
до ідеалу консенсусу (досягнення повної згоди) всіх з усіма, який обстоює німецька 
"комунікативна філософія" другої половини двадцятого століття (Хабермас), то цей 
ідеал принципово неадекватний суспільній реальності, бо може здійснитися лише через 
насилля над гетерогенністю існуючих "мовних ігор" (грубо кажучи, силове "зведення" 
їх усіх до певного набору єдиних, усіма визнаних – але практично, радше усім 
нав‘язаних – правил спілкування). 

4. Якщо роль філософа в епоху модерну, як було сказано вище, полягала у 
створенні легітимуючого метадискурсу, що претендував бути заснованим на певній 
абсолютній цінності, роль філософа доби постмодерну – себто, власну роль – Ліотар 
бачить в проблематизації співвідношення "мовних ігор": на відміну від науковця, який 
чітко знає, що він знає і чого він не знає (себто, некритично спирається на певний 
метадискурс, який встановлює, що означає "знати" і за яких умов людина "знає"), 
філософ не знає, що він знає і чого він не знає – себто, сприймає "метадискурс знання" 
як відкриту проблему, а не беззаперечну даність. 

5. Попри те, що у передмові Ліотар пов‘язав появу постмодерну з культурними 
трансформаціями межі дев‘ятнадцятого та двадцятого століть, на початку першої глави 
він пов‘язує цей феномен вже з п‘ятдесятими/шістдесятими роками двадцятого століт-
тя, вважаючи одночасним перехід суспільства від індустріальної до постіндустріальної 
епохи і (остаточний?) перехід культури від модерну до постмодерну. "Доба виробниц-
тва" тепер змінилася "добою інформації"; з цього приводу Ліотар (у 1979 році!) 
прозорливо передрікає, що в майбутньому збільшення кількості інформаційних машин 
(відомих сьогодні як "персональні комп‘ютери") зіграє настільки ж ключову роль у 
подальшому розповсюдженні знань, яку раніше зіграли спочатку транспортні засоби, а 
потім мас-медіа (радіо, телебачення). 
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6. Знання в епоху постмодерну перетворюється на інформацію – а все, що не 
може бути перетвореним на інформацію, попросту відкидається (наприклад, коли 
студенти дивляться через Інтернет лекцію, що читається саме в цей момент в іншому 
університеті, доводиться зневажати тим, що лектор не знає нічого про цю свою 
"розширену" студентську аудиторію, і відтак не може під неї підлаштуватися, зокрема у 
визначенні порядку і темпу свого говоріння). Редукція знання до інформації передбачає 
переклад як процедуру переносу інформації з одного носія на інший (або з однієї мови 
на іншу – в цьому аспекті варто згадати, як той же Віттгенштайн у "Трактаті" розглядає 
як "переклад" трансформацію музики з нот в звуки оркестру, а ці останні в нерівності 
поверхні грамплатівки, які через програвач можуть бути знов трансформовані у 
відтворені динаміками звуки оркестру). І знов, те, що не піддається перекладу, мусить 
бути відкинутим (інша річ, наскільки важливе і цінне те, що втрачається під час 
подібної процедури). 

7. Знання, перетворене на інформацію, відривається від освіти (нім. Bildung, букв. 
"формування") особистості; воно більше не носить особистісного характеру, а вільно 
переходить від одного людського "носія" до іншого – перетворюючись, як гроші, на 
засіб інформаційного "обігу". 

8. Володіння знанням дедалі більше розглядається як володіння владою (в 
сучасному світі найцінніший товар – це саме інформація), тому сучасні війни між 
корпораціями та державами є насамперед інформаційними війнами. Але разом з тим 
інформаційні потоки дедалі більше децентралізуються, і держави втрачають над ними 
контроль, так що державний вплив поступово перетворюється на "шумовий" фактор у 
вільному інформаційному обігу, що триває в суспільстві (пор. сучасну боротьбу – 
зрештою, з перемінним успіхом – за державний контроль над Інтернетом). 

9. Повертаючись до проблеми легітимації, вже заявленої ним у передмові, Ліотар 
звертає увагу на органічний зв‘язок знання і влади, легітимації науки і легітимації 
законодавця, на який філософія звертала увагу ще з часів Платона (серед філософів 
нового часу тут також неодмінно треба згадати Гоббса). Правила встановлення, "що 
вірно", залежать від правил встановлення, "що справедливо", навіть якщо висловлю-
вання на ту та іншу тему, легітимуючи відповідно "владу знавців" та політичну владу, 
мають різну змістовну природу. 

10. Подальший аналіз Ліотаром "мовних ігор" передбачає виявлення декількох 
можливих типових функцій висловлювання: зокрема, денотативної (називної), перфор-
мативної (дієвої), прескриптивної (приписувальної) тощо. Для кожного типу 
висловлювань є своя група правил; спільним же між різними групами правил є лише те, 
що (1) ці правила не містять в собі свою легітимацію (себто, не обґрунтовують самі 
себе, а отже, потребують легітимізуючого метадискурсу), і (2) правила уможливлюють 
саму "мовну гру", так що за відсутності правил гра неможлива, а зі зміною правил 
природа гри також змінюється. 

11. Наступна проблема Ліотара – переосмислення, в постмодерному ключі, теорії 
суспільства. На сьогодні, узагальнює Ліотар, існують лише дві конкуруючі моделі 
устрою суспільства як цілого: для першої з них (її представляють, зокрема, Парсонс та 
його школа) суспільство справді є гомогенним цілим, а для другої (прикладом якої є 
насамперед марксизм) суспільство є принципово розколотим, а рушійною силою його 
розвитку є боротьба непримиренних класів. 

12. Перша модель базується на модерних уявленнях про суспільство як "організм" 
(пор. Гегель, Тен тощо), але замінює цю аналогію з організмом на аналогію з само-
регульованою інформаційною системою (такою системою, наприклад, є комп‘ютер). 
Втім, таке "технократичне" бачення суспільства виглядає парадоксальним: адже 
насправді жодна інформаційна система не може ефективно регулюватися виключно 
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зсередини неї самої (уявити це так само важко, як уявити діяльність комп‘ютера без 
програміста). Звідси спокуса прийняти альтернативну, марксистську модель, що 
розглядає суспільство крізь призму боротьби класів. Але й ця модель, як показує 
досвід, сама себе спростовує: в ліберально-демократичному суспільстві її прибічники 
перетворюються на нових регуляторів суспільства як єдиної системи (пор. уряди 
соціалістів в різних країнах повоєнної Західної Європи), а в країнах решти світу її 
прибічники вдаються до програми побудови суспільства без класових протиріч, яке 
насправді виявляється тоталітарним, і в якому "боротьба класів", як рушійна сила 
розвитку суспільства, взагалі позбавляється права на (легітимне) існування. В 
сучасному постмодерному світі, вважає Ліотар, вичерпує себе і насправді зникає 
соціальна основа принципу розділення, а відтак і класової боротьби; відтак, в 
інформаційному суспільстві "класових революцій" більше не буде, а от проблему 
розгляду такого суспільства як цілого доведеться вирішувати наново. 

13. Побіжно Ліотар вказує на два способи уникнути сполучення знання і влади, а 
заодно й проблеми цілісності чи розколотості суспільства (як інформаційної системи): 
першим є позитивізм (зведення знання до інформаційної технології, зі свідомою 
відмовою розглядати систему в цілому), а другим – герменевтика (постулювання 
знання як завжди унікальної, особистісної цінності – що для Ліотара, з огляду на його 
бачення сучасного постмодерного суспільства, виглядає явно анахронічно). 

14. В сучасному та майбутньому інформаційному суспільстві, вважає Ліотар, 
регулюванням знання будуть дедалі більше займатися не люди, а техніка, приймаючи 
власні "рішення" на основі отриманої нею інформації. Люди ж в такому суспільстві 
більше не об‘єднані жодним загальновизнаним метадискурсом і жодною загальнозна-
чущою для суспільства метою ("побудувати комунізм", "наздогнати й перегнати 
Америку", "наздогнати Німеччину" тощо) – а відтак, єдиним об‘єднуючим їх фактором 
залишається їхня участь у "мовних іграх" (себто, в процесі інформаційного обігу, що 
постійно триває в суспільстві). Іншими словами, людина як член суспільства функціо-
нально перетворюється на інформаційний термінал. При цьому втрачає сенс традиційне 
протиставлення "монологу" та "діалогу" (пор. міркування про культуру представників 
філософії діалогу, розглянуті в цьому курсі раніше), оскільки таке протиставлення, як 
вважає Ліотар, не враховує і не охоплює реального розмаїття форм комунікації 
(повідомлення можуть бути денотативними, перформативними. прескриптивними, 
оціночними тощо). Водночас, суто інформаційна теорія комунікації (спілкування як 
обмін інформацією) не враховує її агонального (змагального) аспекту (пор. вище 
спостереження про культуру Гейзінги), який насправді перетворює будь-який обмін 
інформацією на складну "інформаційну стратегію". Суспільна інституція, в цьому 
плані, може плідно розглядатися як орган, що нав‘язує певні обмеження на прийнятні 
(для неї) комунікативні стратегії – так що, наприклад, раді міністрів неприпустимо 
розказувати анекдоти (крім випадків, коли це, на разі, офіційно дозволено самою 
радою), а в казармі неприпустимо вести дискусії (знов-таки, крім випадків, коли це 
прямо дозволено офіцером, що виконує роль представника армії як інституції). Такий 
підхід Ліотар вважає ключовим для розгляду сучасних суспільних "інститутів знання". 

15. Твір Еко "Нотатки на полях «Імені рози»" розкриває читачеві закономірності 
процесу написання цього взірцево постмодерністського роману. У повній відповідності 
до тези Ліотара про "кризу метадискурсів", Еко відмовляється розглядати власний 
роман як такий, що має донести до читачів певний раз і назавжди визначений автором 
смисл. Натомість Еко вважає свій твір (як і художній твір взагалі) "машиною-генерато-
ром інтерпретацій". Іншими словами, роман – це не самодостатній дискурс, а 
інформаційне повідомлення, що може бути по-різному прочитане в контексті різних 
суспільних дискурсів (або, в термінології Віттгенштайна та Ліотара, "мовних ігор"). 
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Текст "випускається" автором в культуру як інформаційний пристрій, що породжує 
смисли, причому деякі з них можуть збігатися з осмисленням тексту самим його 
автором, а деякі можуть (і мають повне право) не збігатися з авторським осмисленням 
взагалі ні в чому. Відтак, автору, аби не обмежувати свободу смислоутворення читачів 
власного тексту, варто було б померти одразу по написанні свого твору (цей іронічний 
хід думки Еко повторює колишнє зауваження Гете, що автору слід було б застрелитися 
одразу по завершенні свого "Вертера" – але якщо Гете йшлося про кінець твору як 
кінець життя його героя/автора, Еко, навпаки, йдеться про самоусунення автора задля 
забезпечення нескінченного життя в культурі його твору/тексту). 

16. Еко зізнається, що написав роман просто тому, що йому "так захотілося" – 
адже людина, додає Еко, "від народження є твариною, що розказує" (варто звернути 
увагу, що ця теза Еко повністю збігається з ліотарівським баченням сутності міжлюд-
ських стосунків принаймні в сучасному інформаційному суспільстві). Метою ж роману, 
принаймні у даному разі, стало творення образу культури (ця тема буде докладніше 
розкрита Еко пізніше, в розділі "Історичний роман"). 

17. Обираючи історичний час для дії свого роману, Еко шукає в минулому певних 
паростків сучасного постмодерного "інформаційного суспільства", і знаходить їх у 
чотирнадцятому столітті, коли також зросла увага до знаків та знакових систем, а отже, 
розвинулася оригінальна середньовічна версія сучасної семіотики. У свою чергу, Еко в 
своїх діях також свідомо керується семіотичними міркуваннями ("коли я описую дещо, 
що це значить?"), зокрема умотивовуючи вибір сліпого героя на ім‘я Хорхе як 
хранителя бібліотеки (з очевидним "означенням" іншого видатного постмодерніст-
ського письменника, аргентинця Хорхе Луіса Борхеса), а також пояснюючи свій вибір 
конфігурації лабіринту. 

18. В розділі "Хто говорить?" Еко послідовно веде своїх читачів до висновку, що 
говорить, в остаточному рахунку, сам текст, який (як і в міркуваннях Ліотара) відтак 
знеособлюється, перетворюючи конкретних людей лише на моменти свого суспільного 
обігу (замість "говорю я" автор відчуває радше щось на кшталт "я переказую А, що 
говорив Б, переказуючи В ідею Г з посиланням на Д…" тощо). Еко знов йдеться про 
боротьбу зі своєю особистістю, своїм "особистим почуттям" заради вивільнення тексту 
як відтепер самоцінної "інформаційної реальності". 

19. Своїм "ідеальним читачем" Еко вважає зовсім не "читача-однодумця" (це було 
б уявленням в дусі більш ранніх, "до-постмодерних" принципів мистецтва), а "читача-
спільника", який готовий прийняти запропоновану автором "мовну гру" і залюбки 
"пограти" в неї (звісно, що той, кому ця конкретна "гра" не подобається, знайде собі на 
книжковому ринку безліч альтернативних ігрових варіантів). 

20. Описуючи докладніше зображений ним в романі лабіринт, Еко наводить (з 
посиланням на Дельоза і Гваттарі) одну з найулюбленіших метафор постмодерну: 
метафору різоми. Різома – це біологічне утворення, позбавлене централізації (як-от 
коренева система рослини або грибниця, з якої виростають гриби), яке в ідеології 
мистецтва постмодерну використовується як трансформований образ культури 
сучасного інформаційного суспільства: безмежно плюралістичної, децентралізованої, 
здатної одночасно утримувати різні, в тому числі взаємонесумісні власні породження 
(пор. ліотарівські гетерогенні "мовні ігри"). 

21. "Постмодернізм", вважає Еко, є не періодом, а "духовним станом", який в 
принципі притаманний будь-якій епосі, так само як "авангард" або "модернізм". 
Перехід від "модернізму" до "постмодернізму", вважає Еко, відбувається щоразу як 
культура напрацьовує метамову (метадискурс), що усвідомлює та описує мову 
"першого порядку", зі створення якої, власне, і починається кожний новий етап 
розвитку культури; з усталенням такої метамови культура починає надто добре знати 
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себе, аби ставитися до себе серйозно; звідси іронія, цитатність, перетворення мовлення 
на "мовну гру", правила якої надто добре усвідомлюються усіма співрозмовниками. 
Відтак, якщо Ліотар розглядає постмодерн як характеристику культури нового 
постіндустріального суспільства, відтак вписуючи цей феномен в лінійну модель 
розвитку суспільства та культури, Еко, "заднім числом", розглядає крізь призму все тих 
же постмодерних принципів також історію культури минулого, відтак повертаючись 
від лінійної до циклічній моделі суспільного та культурного розвитку. (При цьому під 
"модернізмом" Еко розуміє зовсім не "модернізм" у визначеному на початку цієї теми 
мистецтвознавчому сенсі, а навпаки, мистецтво, притаманне культурі "доби модерну" – 
себто, у застосуванні до європейської культури дев‘ятнадцятого століття, якраз-таки не 
"модерністське", а "реалістичне"). Цим поворотом думки Еко пояснюється його 
епатажна, але по-своєму логічна теза, що постмодерністами, у щойно визначеному Еко 
сенсі, були і Рабле і Стерн, а не лише Борхес. 

22. Постмодерністське іронічне відсторонення від того, що "модернізм" (для Еко 
– на кожному етапі розвитку культури) сприймає "серйозно", спонукає постмодерніста 
до виходу за межі традиційних, встановлених культурою "модернізму" (у прийнятій 
нами термінології, культурою "модерного" типу) смислових та ціннісних опозицій. 
Тому ідеальний роман, на думку Еко, мусить стати вище протистояння "реалізму" та 
"ірреалізму", "формалізму" та "змістовізму", "чистого" та "ангажованого" мистецтва 
(щодо останнього, пор. міркування про ангажованість мистецтва у Сартра), а також 
мистецтва елітарного та масового. (Студентам пропонується самостійно оцінити, 
наскільки цьому критерію "ідеального роману" відповідає роман Еко "Ім‘я рози", про 
коментар до якого тут йдеться). 

23. Коментуючи жанр "історичного роману", Еко говорить про три можливих 
ставлення літератури до історії (в цьому моменті студентам варто згадати розглянуті на 
початку курсу міркування Гегеля про проблеми, з якими стикається митець 
теперішнього часу, описуючи культуру минулого). Перше – використати минуле як 
привід для фантазування і створення суто уявного художнього світу. Друге – 
змальовувати справжні історичні події та справжніх історичних персонажів, додаючи 
до них уявних героїв лише тією мірою, якою це не суперечить "історичній правді". 
Третє – вигадати героїв та події, але вірно відтворити самий устрій культури 
(характери, спосіб мислення тощо), притаманний даному періоду історичного 
минулого. Саме на останнє, під час написання роману "Ім‘я рози", послідовно 
орієнтувався Еко. Відтак, допускаючи в тексті свідомі анахронізми – як-от 
використання текстів Віттгенштайна задля створення вигаданих цитат з неіснуючих 
середньовічних текстів – Еко, на його думку, зовсім не погрішив проти справжньої 
історичної істини: попри те, що "насправді" (= де-факто) автори середньовіччя такого 
"не говорили", ці цитати розкривають справжній (без лапок) устрій їхнього мислення, 
який зберігся і в сучасній культурі, зокрема, у вигляді відповідних міркувань Віттген-
штайна. Отже, до перерахованих у попередньому пункті бінарних опозицій, що їх 
постмодерне мистецтво свідомо намагається перевищити (реалізм-ірреалізм, масове-
елітарне тощо) можна додати ще й опозицію історичного "теперішнього" та історич-
ного минулого. 
 

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. З яким історичним періодом Ліотар пов‘язує перехід від культури модерну до 

культури постмодерну? Як перехід від модерну до постмодерну відбивається у зміні 
культурного статусу дискурсів та метадискурсів? 
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2. Чому з переходом від модерну до постмодерну увага учасників дискурсу 
переключається з його змісту на формальні правила його організації? Чому в 
культурі постмодерну кожен дискурс сприймається як специфічна "мовна гра"? 

3. Чи можна узгодити між собою всі існуючі "мовні ігри" так, щоб вони всі відбувалися 
за єдиними правилами? Якщо можна, то як? Якщо не можна, то чому? 

4. Як, згідно з міркуваннями Ліотара, змінюється роль філософа в культурі 
постмодерну порівняно з його роллю в культурі модерну? 

5. Як, з точки зору Ліотара, пов‘язані перехід суспільства від індустріальної до 
постіндустріальної фази розвитку і перехід культури від стану модерну до стану 
постмодерну? 

6. Чому в епоху постмодерну знання перетворюється на інформацію? Чим іще, крім 
інформації, може бути знання? Чому у стані постмодерну для культури важить лише 
те, що може вільно перекладатися з однієї мови на будь-яку іншу мову, і з одного 
носія інформації на будь-який інший носій інформації? 

7. Чому знання в стані постмодерну відривається від освіти? 
8. Що спільного знаходить Ліотар в функціонуванні грошей в епоху модерну і 

функціонуванні знання в епоху постмодерну? 
9. Чому державний вплив на інформаційні потоки перетворюється в сучасному 

суспільстві на "шумовий фактор"? 
10. Що таке "легітимація" у застосуванні до науки та знання? Як і чому, на думку 

Ліотара, пов‘язані легітимація знання та легітимація влади? 
11. Як Ліотар ставиться до протистояння двох альтернативних моделей устрою 

суспільства, що розглядають його як однорідне і як розколоте боротьбою класів? 
12. Як, на думку Ліотара, змінюється статус людини в інформаційному суспільстві? 
13. Чому Ліотар вважає, що в постмодерному (інформаційному) суспільстві втрачає 

сенс традиційне протиставлення "монологу" та "діалогу"? Чи згодні Ви з цією 
тезою Ліотара? 

14. Що Ліотар розуміє під "агональним" аспектом комунікації? Які зміни врахування 
цього аспекту привносить у традиційну "інформаційну" теорію комунікації? 

15. Якою є особливість участі в інформаційному обігу суспільних інституцій 
(порівняно з участю в цьому обігу окремих особистостей)? В якому сенсі будь-яка 
інституція може бути, з точки зору Ліотара, розглянутою як "інститут знання"? 

16. Чому Еко вважає, що художній твір – це "машина-генератор інтерпретацій"? Як це 
ставлення до художнього твору характеризує причетність Еко до культури 
постмодерну? 

17. Як Ви розумієте тезу Еко, що людина "від народження є твариною, що розказує"? 
Як це розуміння сутності людини характеризує причетність Еко до культури 
постмодерну? 

18. Чому для Еко при виборі ним історичного періоду для свого роману настільки 
важливими були семіотичні міркування? Як ця загострена увага до семіотики 
характеризує причетність Еко до культури постмодерну? 

19. Чому Еко вважає, що текст говорить "сам за себе" і не може бути приписаний 
конкретному мовцю? Як це ставлення до тексту характеризує причетність Еко до 
культури постмодерну? 

20. Якого читача Еко вважає своїм ідеальним читачем? Як бачення Еко "ідеального 
читача" характеризує його причетність до культури постмодерну? 

21. Що таке "різома" і чому метафора різоми є однією з найбільш улюблених метафор 
для (само)опису культури постмодерну? 

22. Чому Еко вважає, що "постмодернізм" притаманний не лише сучасності, але й 
різним періодам історичного минулого? Наскільки розуміння постмодернізму у 
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Еко при цьому відрізняється від розуміння постмодерну у Ліотара, і наскільки їхні 
погляди залишаються спільними? Чи згодні Ви з Еко, що Рабле і Стерн також були 
постмодерністами? Якщо так, то в якому сенсі вони були такими? Якщо ні, то 
чому Ви незгодні? 

23. Чому Еко вважає, що ідеальний роман мусить стати вище протистояння "реалізму" 
та "ірреалізму", "чистого" та "ангажованого" мистецтва, елітарного та масового 
мистецтва, а також історичного "теперішнього" та історичного минулого? Як це 
ставлення до існуючих в культурі смислових опозицій характеризує причетність 
Еко до культури постмодерну? 

24. Які три способи ставлення до історичного минулого виокремлює Еко? Якому з 
них, і з яких міркувань, він особисто віддає перевагу? 

 
ЛІТЕРАТУРА 

Основна література. 
1. Ж.-Ф.Лиотар. Состояние постмодерна. – фрагменти тексту, підготовані 
викладачем для студентів за електронним джерелом (вступ, глави 1-5). 

2. У.Эко. Заметки на полях "Имени Розы" // У.Эко. Имя розы. – М.: Книжная палата, 
1989. – С. 427-467. 
 
Додаткова література. 

3. Ю.Лотман. Выход из лабитинта // У.Эко. Имя розы. – М.: "Книжная палата", 1989. – 
С. 468-483. 

4. Философский энциклопедический словарь. – М., 1994 (статья "Постмодернизм"). 
5. Философия культуры: становление и развитие. – СПб., 1998 (раздел 

"Постмодернистская ситуация в культуре XX века"). 
6. Философский словарь on-line (http://mirslovarei.com/content_fil/POSTMODERNIZM-

POSTMODERN-6023.html), статья "Постмодернизм" (авт. В.С.Малахов). 
 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ ДО МОДУЛЮ 4. 
 
Теоретичне осмислення культури в філософії екзистенціалізму (К.Ясперс, Ж-П.Сартр). 
Теоретичне осмислення культури в філософській герменевтиці (Г.-Г.Гадамер, П.Рікер). 
Теоретичне осмислення культури в філософії діалогу (М.Бубер, М.Бахтін, В.Біблер). 
Неотрадиціоналістська концепція культури (Ю.Евола, М.Еліаде). 
Формування теорії соціальної стратифікації культури. Протиставлення масової та 
елітарної культури в роботах Х.Ортега-і-Гассета. 
Ігрова концепція культури Й.Гейзінги. 
Розвиток теорій соціальної стратифікації культури упродовж двадцятого століття. 
Поняття субкультури та контркультури. 
Постмодерна концепція культури (Ж.Ліотар, У.Еко). 

 
Література до семінару вказана в описі тем модулю. 
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ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ 
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Кредитно-модульна система базується на регулярній роботі студента протягом 
семестру й на систематичному контролі отриманих їм знань з оцінюванням результатів 
такого контролю за системою кумулятивного рейтингу. Рейтинг студента складається з 
наступних видів робіт: 

 
1. Робота на семінарських заняттях – до 40 балів. 
2. Контрольна робота з модуля I - до 10 балів. 
3. Контрольна робота з модуля II - до 10 балів. 
4. Контрольна робота з модуля III - до 10 балів. 
5. Контрольна робота з модуля IV - до 10 балів. 
6. Підсумкова контрольна робота - до 20 балів. 

 
Підсумковим контролем з курсу є державний іспит. До іспиту допускаються 

студенти, які набрали  за системою модульного контролю не менше 50 балів. 
 
В курсі, відповідно до стандартів Болонської системи, використовується наступна 

шкала оцінювання: 
 
- 90-100 балів – «відмінно» (А); 
- 80-89 – «добре» (В); 
- 70-79 – «добре» (C); 
- 60-69 – «задовільно» (D); 
- 50-59 – «задовільно» (E); 
- 30-49 – «незадовільно» (FХ) - з можливістю повторного проходження 

модульного контролю; 
- 0-29 – «незадовільно» (F) – з обов‘язковим повторним вивченням курсу. 
 
Державний іспит проводиться відповідно до розкладу роботи державної 

екзаменаційної комісії. Перед іспитом проходить консультація (за один-два днів до 
іспиту). Іспит здається в письмово-усній формі: студент пише відповідь на питання 
білету, а потім дає усні пояснення до своїх відповідей. 

 
Екзаменаційний білет складається із двох питань. Оцінка виставляється на основі 

відповідності відповіді на кожне питання наступним критеріям: 
 
1. Чіткий, логічний, аргументований виклад культурологічних концепцій, ідей та 

понять відповідних авторів. 
2 Вміння відтворити внутрішню логіку міркувань про культуру в межах кожного 

конкретного теоретичного підходу до її вивчення. 
3. Вміння проілюструвати обговорювані культурологічні концепції (або власну 

незгоду з ними) відповідними фактами з історії культури. 
4. Вміння розглянути кожен з обговорюваних теоретичних підходів до вивчення 

культури в природному для нього теоретичному та історико-культурному контексті. 
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Відповіді, що відповідають всім зазначеним критеріям у повному обсязі, 
оцінюються на 5 балів - «відмінно». 

Відповіді, які не відповідають або не повністю відповідають одному-двом з 
вказаних критеріїв, оцінюються на 4 бали - «добре». 

Відповіді, які не відповідають або не повністю відповідають трьом з вказаних 
критеріїв, оцінюються на 3 бали - «задовільно». 

Відповіді, які не відповідають усім чотирьом вказаним критеріям, оцінюються на 
2 бали - «незадовільно». 

Під час державного іспиту екзаменатор і члени державної екзаменаційної комісії 
можуть ставити студентові додаткові (якщо відповідь не повна) і уточнюючі (у межах 
білету) запитання. 
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ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

1. Теоретичне осмислення культури в філософії Канта. 
2. Теоретичне осмислення культури в філософії Гегеля. 
3. Теоретичне осмислення культури в філософії Маркса і радянського марксизму. 
4. Теоретичне осмислення культури в філософії позитивізму (І.Тен). 
5. Теоретичне осмислення культури в філософії неокантіанства (Г.Ріккерт). 
6. Історична соціологія культури М.Вебера. 
7. Перші циклічні концепції історії культури (Н.Данілевський, О.Шпенглер). 
8. Теорія культурних циклів в історичній соціології П.Сорокіна. 
9. Циклічна концепція історії культури в історичній етнології Л.Гумільова. 
10. Синтез циклічних та лінійних моделей розвитку культури в історіософії А.Тойнбі. 
11. Політологічна трансформація історіософії А.Тойнбі в концепції "зіткнення 

цивілізацій" С.Гантінгтона. 
12. Реставрація лінійного бачення історії культури в концепції "осьового часу" 

К.Ясперса. 
13. Психоаналіз культури в роботах З.Фрейда. Культуротворча функція індивідуального 

позасвідомого. 
14. Аналітична психологія культури в роботах К.-Г.Юнга. Культуротворча роль 

архетипів колективного позасвідомого. 
15. Історична культурологія "Школи Анналів" та її послідовників (Л.Февр, М.Блок, 

Ж.Ле Гофф, А.Гуревич). 
16. Формування структуралістської концепції культури в структурній антропології 

К.Леві-Стросса. 
17. Семіотика культури в роботах Р.Барта. 
18. Структурно-семіотичний аналіз культури в роботах московсько-тартуської 

семіотичної школи (Ю.Лотман, Б.Успенський). 
19. Тероретичне осмислення культури в філософії екзистенціалізму (К.Ясперс, Ж-

П.Сартр). 
20. Теоретичне осмислення культури в філософській герменевтиці (Г.-Г.Гадамер, 

П.Рікер). 
21. Теоретичне осмислення культури в філософії діалогу (М.Бубер, М.Бахтін, В.Біблер). 
22. Неотрадиціоналістська концепція культури (Ю.Евола, М.Еліаде). 
23. Формування теорії соціальної стратифікації культури. Протиставлення масової та 

елітарної культури в роботах Х.Ортега-і-Гассета. 
24. Ігрова концепція культури Й.Гейзінги. 
25. Розвиток теорій соціальної стратифікації культури упродовж двадцятого століття. 

Поняття субкультури та контркультури. 
26. Постмодерна концепція культури (Ж.Ліотар, У.Еко). 
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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ВСЬОГО КУРСУ 
 

1. Першоджерела. 
 

І.Кант. Критика здатності судження, § 80-87 (за будь-яким виданням). 
Г.В.Ф.Гегель. Естетика, том 1, частина перша, глава третя, розділ III, підрозділи 2-3 (за 
будь-яким виданням; у російському чотиритомнику "Естетика" – том 1, с. 262-290). 
Г.В.Ф.Гегель. Естетика, том 2, другий відділ, друга глава, розділ I (за будь-яким 
виданням; у російському чотиритомнику "Естетика" – том 2, с. 188-197). 
Г.В.Ф.Гегель. Естетика, том 2, третій відділ, перша глава, розділи I-II; друга глава (за 
будь-яким виданням; у російському чотиритомнику "Естетика" – том 2, с. 244-256, 270-
284). 
К.Маркс. Економіко-філософські рукописи 1844 року – розділи "Відчужений труд", 
"Приватна власність і комунізм" (за будь-яким виданням). 
Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. – С. 156-170, 392-399. 
Батищев Г.С. Социальные связи человека в культуре // Культура, человек и картина 
мира.- М.,1987. – С. 90-135. 
И.Тэн. Философия искусства. – М.: Республика, 1996. – С. 7-31. 
Г.Риккерт. О понятии философии // Г.Риккерт. Науки о природе и науки и культуре – 
М., 1998. – С. 14-42. 
М Вебер. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира. // М.Вебер. 
Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – С.7-38. 
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додається до цього навчально-методичного посібника на оптичному носії (CD).
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