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Лекція 1 

 

Тема: Предмет культурології як науки про культуру. Суть і сутність 

культури.  

Мета: сприяти формуванню естетичного світогляду, поглибити знання, залучити 

до творчої самостійної роботи.  

Методи: словесний, наочний, відеометод. 

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби та ТЗН: конспект, 

наочності. 

 

План 

 

1 Культурологія як наука та навчальна дисципліна 

2 Еволюція поглядів на культуру 

3 Сутність культури, її структура, функції та характерні ознаки 

4 Традиційна і сучасна культура 
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української культури: Підруч.    для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2000. 

  Термін "культурологія" запропонував у 1909 р. німецький філософ і фізик В. 

Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й 

використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ, якими є 

культура як феномен суто людської діяльності. В. Освальд фактично визначив 

місце культурології в системі інших наук. У 1939 р. американський філософ Леслі 

Уайт (1900-1975) незалежно від В. Освальда повернувся до тлумачення терміну 

"культурологія", вводячи його в контекст антропологічних досліджень про 

культуру. Його праця "Наука про культуру" (1949) сприяла виділенню 

культурології в окремий напрям досліджень, поставила питання про необхідність 

визначити предмет культурології як науки та започаткувала цілісний підхід до 

вивчення культурних явищ. Однак у західноєвропейській науковій традиції 

культурологія в розумінні цілісного сприйняття культури не утвердилась. 

Переважно феномен культури розглядався із соціально-етнографічних позицій. 

Тому провідними науками про культуру в Європі й Америці стали соціальна та 

культурна антропологія, соціологія, структурна антропологія, історична 

культурологія, семіотика та посткультурна лінгвістика (постмодернізм). Зокрема, 

значного поширення в західній культурології набула культурна антропологія. її 

називають ще етнічною чи етнологічною культурологією. Вона вивчає традиції, 

звичаї, обряди, ритуали, міфи і вірування, а також весь уклад життя традиційних, 



докапіталістичних суспільств і так званих "архаїчних" народів. Останніми роками 

значне поширення одержали структурно-семіотичні концепції культури, що 

спираються на новітні лінгвістичні методи дослідження Українська культурологія 

- досить молода галузь гуманітарного знання, вона почала активно розвиватися в 

останнє десятиліття. Тривалий час культурологія вимушена була існувати в межах 

радянської ідеологічної традиції, розвиваючи культурно-історичний напрям. 

Через суспільно-політичні обставини навіть історія української культури набула 

рис схематизму, доктринерства, заідеологізованості, значно відставши від 

наукових досягнень західноєвропейської культурологічної думки. Насамперед 

негативним наслідком попередньої доби стала відсутність власних новаторських 

оригінальних культурологічних концепцій. Однак нині вітчизняна культурологія 

виходить з кризового стану, розвиваючись шляхом синтезованого вивчення 

проблем культури, інтегруючи знання різних наук у цілісну систему. В 

українській культурології можна виділити декілька напрямів дослідження. 

Насамперед - це традиційна історична культурологічна школа. її головне завдання 

- дати конкретні знання про той чи інший тип культури. Предмет історії культури 

охоплює світову, національну або регіональну культури чи певну культурно-

історичну епоху, наприклад Середньовіччя, Відродження тощо. Ця школа 

намагається не стільки пояснити, скільки виявити та описати факти, події і 

досягнення культури, виділяючи в ній найвидатніші пам´ятки, імена авторів і 

творців. До історичної культурології тісно примикає лінгвістична культурологія, 

яка вивчає культуру через призму мови і літератури. Другий напрям - це 

філософія культури. Вона є загальною теорією культури, тому її завдання полягає 

в осмисленні і поясненні культури через її найзагальніші й найістотніші риси. 

Філософія культури досліджує сутність культури, її відмінності від природи, 

співвідношення з цивілізацією й іншими явищами. Предметом її вивчення є 

структура, функції та роль культури в житті людини і суспільства. Філософія 

культури спрямована на виявлення провідних тенденції в еволюції культури, на 

розкриття причин її розквіту і кризових явищ тощо. Третім напрямом є соціологія 

культури. Вона досліджує функціонування культури або в цілому, або наявні в ній 

субкультури - масову та елітарну, міську та сільську, жіночу та молодіжну тощо. 

її цікавлять зрушення і зміни, що відбуваються в культурі, їхня динаміка, реакція 

на ці зміни тих чи інших верств суспільства та суспільних інституцій. До 

соціології культури тісно примикає психологія культури, у якій останнім часом 

проглядається тенденція виділитися в самостійну наукову дисципліну. Вона 

вивчає особистісне ставлення до культури, своєрідність духовного насичення 

людини в рамках певного культурного простору. На основі соціально-

психологічних досліджень психологія культури виділяє культурно-історичні типи 

особистості, характерні для даного соціуму. Отже, культурологія - це наука, що 

формується на стику соціального і гуманітарного знання про людину й 

суспільство, вивчає культуру як цілісність, як специфічну функцію і модель 

людського буття. Культурологія є емпіричною наукою, що аналізує конкретно-

історичні явища культури та виявляє універсальні закономірності зародження, 

функціонування та зміни культурних феноменів. Оскільки культурологія 

базується на стику багатьох наук, спектр методів і принципів, що застосовуються 



нею до культурних об´єктів, досить широкий: від загальнонаукових до суто 

специфічних підходів. Діахронний метод потребує викладу явищ, фактів, подій 

світової і вітчизняної культури в хронологічній послідовності. Синхронний 

передбачає всебічне порівняльне дослідження в одному обраному проміжку часу 

без звертання до історичної ретро- або перспективи. Порівняльний метод 

застосовується в культурологічних дослідженнях двох або декількох 

національних культур. Він також передбачає виявлення загальних та особливих 

закономірностей, тенденцій розвитку, сфери взаємовпливів, а відтак встановлює 

рівень своєрідності або спорідненості культур. Сутність типологічного методу 

полягає в аналізі культурних явищ від абстрактного до конкретного і виявленні на 

цій підставі типологічної близькості історико-культурних процесів. Серед 

специфічних методів найпоширенішим є археологічний, який на підставі аналізу 

матеріальних предметів, добутих під час розкопок, дає вченому можливість 

зробити висновки про загальний стан культури. Семіотичний метод, що 

ґрунтується на вченні про знаки, дає змогу вивчити знакову систему (структуру 

або текст) будь-якого артефакту. Психологічний метод орієнтує дослідника на 

вивчення суб´єктивних механізмів діяльності культури, індивідуальних якостей, 

несвідомих психічних процесів. Цей метод дуже важливий для дослідження 

особливостей національних культур. Біографічний метод переважно 

застосовується у літературознавстві як тлумачення літератури через відображення 

біографії й особистості письменника. Вперше цей метод застосував французький 

критик Ш. О. Сент-Бев. У науковому літературознавстві - це один з важливих 

принципів дослідження. Його особливості полягають у роботі з текстами. Але і 

його абсолютизація може призвести до нівелювання ролі духовно-історичної 

атмосфери, стилю епохи, впливу традиції. Особливе місце належить 

цивілізаційному підходу. Його сутність полягає в осмисленні історії розвитку 

людства через інтегровані галузі спеціалізованих гуманітарних і природничих 

знань у контексті культурної епохи. У ньому знайшли сконцентрований вигляд 

усі названі підходи до вивчення культурно-історичних явищ. У 2003 р. 

"Культурологію" введено як базову навчальну дисципліну в перелік обов´язкових 

предметів, що вивчаються у вищих навчальних закладах України. Позитивним є 

те, що вона стала логічним продовженням навчального предмета "Українська та 

зарубіжна культура", з викладання якого накопичено значний досвід. На відміну 

від попереднього курсу, що обмежувався переважно рамками історії культури, 

"Культурологія" розширює історичний аспект культури філософськими, 

антропологічними, соціологічними підходами до аналізу, вивчення та 

узагальнення теоретичних проблем курсу, явищ та феноменів у культурі. 

Предметом культурології як навчальної дисципліни є історичний та соціальний 

досвід людини, закріплений в традиціях, нормах, звичаях, законах тощо. 

Вивчення його змісту, структури, динаміки, технологій функціонування та 

механізмів збереження, трансляції, освоєння та зміни традицій, цінностей і норм 

формують науковий світогляд, що сприяє розумінню множинності шляхів 

соціокультурного розвитку, толерантному сприйняттю інших культур та 

глибшому усвідомленню вітчизняних культурних досягнень. Важливість 

культурології як навчальної дисципліни полягає також у тому, що поряд з 



науковими проблемами, які становлять основу її предмету, акцентується увага на 

загальнокультурному розвитку особистості, потребі в самоосвіті, на формуванні 

уявлень про особливості професійної діяльності та її соціальних і екологічних 

наслідках. Але найголовніше - це донесення до студентства сутності 

культуротвірного змісту обраного фаху, що реалізується через формування 

моральних, соціальних, естетичних орієнтирів, необхідних для досягнення 

особистого успіху та діяльності в інтересах суспільства.  Культурологія, 

займаючи важливе місце у блоку соціогуманітарних дисциплін, дає знання про 

навколишній світ та механізми його функціонування через систему ціннісних 

орієнтацій, сприяє самоідентифікації особистості та визначенню нею свого місця 

в суспільстві. Вивчення власної культури та інших культурних феноменів сприяє 

усвідомленню цінності людського буття та плюралізму культурних вимірів, з 

порівняльного аналізу яких формується стійка орієнтація на міжкультурне 

спілкування. 

Культура як зміст і певна характеристика життєдіяльності людини і 

суспільства - явище багатогранне. З одного боку, культура виступає як феномен 

соціального організму та його еволюції, з іншого, - як наукова категорія, що 

досліджує та визначає сутність, структуру та специфіку функціонування цього 

феномену. Як результат багатогранності культури, в сучасних гуманітарних 

галузях знань - культурології, філософії, історії, соціології та інших - існує безліч 

визначень культури, проте загальним для них є те, що під культурою, на 

противагу „натурі" (природі), розуміють все, що створила людина. Слово 

"культура" походить від латинських слів "colo", "cultio" - обробіток, "colere" - 

обробляти, вирощувати, а пізніше - вклонятися, вшановувати (культ богів, 

предків). До середини І ст. до н.е. ці слова пов´язувалися саме із землеробською 

працею. Поступово поняття "культура" поширюється на такі сфери людської 

діяльності, як виховання, навчання, вдосконалення самої людини. У листах Марка 

Тулія Цицерона (106-43 pp. до н.е.), відомих під назвою "Тускуланські бесіди"(45 

р. до н.е.), вислів "cultura animi autem philosophia est" ("проте культура духу є 

філософія") був спрямований на необхідність духовного, розумового розвитку 

людини як фактора її вдосконалення. Відтоді слово "культура" починає вживатися 

як синонім вихованості, освіченості людини, і в цьому значенні воно увійшло в 

усі європейські мови, в тому числі й українську. Проте на цьому еволюція 

лексеми "культура" не закінчується. В епоху Раннього Середньовіччя вона 

використовується в значенні аграрного виробництва ("agri cultura"), а щодо інших 

сфер людського буття вона трансформується в слово "cultus" (культ), яке 

передбачало здатність людини розкрити власний творчий потенціал в любові до 

Бога. З розвитком феодальних відносин, переростанням замків та монастирів в 

осередки міської культури виникає уявлення про лицарство як своєрідний культ 

доблесті, відваги й гідності, а також поширюється комплекс значень слова 

"культура", згідно з яким вона стала асоціюватися з міським укладом життя, а ще 

пізніше, в добу Ренесансу, - з досконалістю та активізацією інтелектуального та 

творчого потенціалу людини. На межі Середніх віків та Нового часу поняття 

культури набуло світоглядно-морального змісту. Це пов´язано з великими 

соціальними зрушеннями в Західній Європі - першими буржуазними 



революціями, початком промислового перевороту, утвердженням нових, 

капіталістичних відносин. Німецький вчений Самуель Пуфендорф (1632-1694) у 

1684 р. вперше вживає слово "культура" як самостійний термін для означення 

духовного світу людини, яка починає усвідомлювати себе силою, здатною 

протистояти "натурі" (природі), а "культурна" європейська людина Нового часу 

наділяється якостями, які значно відрізняють її від "природної" людини минулого. 

Перед мислителями постають питання про сутність нового середовища життя, що 

створюється людиною на противагу природі, про його вплив на саму людину, про 

те, лихом чи благом є новий, штучно створюваний людиною світ. У європейській 

думці Нового часу культура розглядалася насамперед як феномен духовного 

порядку, як наслідок і прояв творчої діяльності в галузі науки, мистецтва, релігії, 

права тощо. Матеріально-виробнича діяльність, яка була примусовою для 

переважної більшості безпосередніх виробників, поняттям культури не 

охоплювалась, тому що не створювала належних умов для творчої активності 

людини. Натомність, духовна діяльність завжди асоціювалася з вільним 

інтелектуальним пошуком, фантазією і натхненням, незалежним від зовнішніх 

обставин внутрішнім світом людини, що робить її більш досконалою і сильною. 

Майже всі просвітницькі концепції культури - Шарля Монтеск´є (1689-1755), 

Вольтера (1694-1778), Анна Тюрго (1722-1781), Жана Кондорсе (1743-1794) та 

інших - базувалися на ідеї загальності людського розуму та його законів; вони 

природно пов´язали культуру з тими перевагами і благами, які несуть людині 

вдосконалення й застосування розуму. Французькі просвітителі вважали, що 

"культурність", "цивілізованість" нації чи країни, на противагу "дикунству" і 

"варварству" первісних народів, полягають у "розумності" суспільних порядків, 

вимірюються сукупністю досягнень у галузі науки і мистецтв. Однак у межах 

Просвітництва виникає критика існуючої "культури". Жан Жак Руссо (1712-1778) 

протиставляє зіпсованості та розбещеності "культурних" європейських націй 

простоту і моральну чистоту народів, які знаходяться на патріархальній стадії 

розвитку. Але це не варто трактувати як заклик до повернення назад; швидше - це 

заклик до того, щоб, виходячи із знання певних переваг минулого і вад сучасності, 

знайти шлях для "виправлення" людини. І все ж раціоналістичні підходи до 

аналізу культури дали можливість зробити ряд принципових висновків: по-перше, 

люди і народи відрізняються не наявністю чи відсутністю культури, а тільки 

рівнем її розвитку; по-друге, культура має єдине джерело і загальнолюдський 

характер; по-третє, усякі культурні відмінності між людьми і народами - наслідок 

специфічних умов і факторів, що впливають на формування і розвиток їхніх 

культур (розмір території держави, кліматичні умови, географічне розташування 

тощо) і мають суто формальний, вимірний, а не сутнісний характер. У цих 

висновках простежується, принаймні, три важливі світоглядні ідеї: 1) ідея 

одвічної єдності людського роду; 2) ідея історичного поступу як руху суспільства 

шляхом розширення знань та самовдосконалення; 3) ідея прогресу, яка пов´язана 

з успадкуванням та накопиченням людського досвіду. Світоглядно-моральні 

засади розуміння культури, раціоналістичні та натуралістичні уявлення про 

природу людини похитнули наслідки Французької революції 1789-1799 pp. 

Осмислення колізій нової цивілізації підтвердило істину: для вдосконалення 



("окультурення") людини і суспільства розвиток душі має не менше значення, ніж 

розвиток розуму. Цілком зрозуміло, що основа і витоки культури відтак вбачалися 

німецьким філософом Імануїлом Кантом (1724-1804) не в самій природі людини, 

а в сфері її морального існування; німецькі романтичні мислителі Фрідріх Шиллер 

(1759-1805) та брати Шлегелі - Фрідріх (1772-1829) і Август (1767-1845) шукали 

сутність культури в царині естетичної свідомості людини, поєднуючи її чуттєво-

емоційну та раціоналістичну природу. Спробу подолати протиріччя у 

просвітницьких та романтичних трактуваннях культури зробив німецький 

філософ Георг Гегель (1770-1831). Сутність культури, на його думку, 

визначається не наближенням людини до природи, не творчими фантазіями 

видатних митців, а наближенням індивіда до світового цілого, яке включає в себе 

як природу, так і суспільну історію, абстрактним понятійним мисленням, тобто у 

формі філософсько-теоретичної свідомості. Розвиток мислення як вищої духовної 

здатності й становить, з погляду Гегеля, справжній зміст культури. "У цьому 

розвиткові загальності мислення, - писав він, - полягає абсолютна цінність 

культури". Основоположник еволюціоністського напряму Е. Тайлор (1832-1917) 

розглядав культуру як сукупність її елементів: вірувань, традицій, мистецтва, 

звичаїв і т.д. Таке представлення про культуру накладало відбиток на його 

культурологічну концепцію, у якій не було місця культурі як цілісності. Учений 

вивчав її як ряди елементів, що ускладнюються в процесі розвитку, наприклад, як 

поступове ускладнення предметів матеріальної культури (знарядь праці) чи 

еволюцію форм релігійних вірувань (від анімізму до світових релігій). Проблемі 

визначення поняття "культура" в сучасній культурології була спеціально 

присвячена книга А. Крьобера і К. Клакхона "Культура, критичний огляд 

визначень" (1952). У ній автори привели близько 150 визначень культури. Успіх 

книги був величезний, тому в друге видання цієї праці увійшло вже понад 200 

визначень культури. Слід зауважити, що кожен тип визначення виділяє свою 

грань у вивченні культур, що часом стає вихідною установкою для того чи іншого 

типу культурологічної теорії. Зокрема, самі А. Крьобер і К. Клакхон вважали, що 

"культура складається із внутрішніх цінностей і норм, що виявляються зовні... за 

допомогою символів; вона виникає в результаті діяльності людей, включаючи її 

втілення в [матеріальних] засобах. Сутнісне ядро культури становлять традиційні 

(історично сформовані) ідеї, насамперед ті, яким приписується особлива цінність. 

Культурні системи можуть розглядатися, з одного боку, як результати діяльності 

людей, а з іншого, - як її регулятори". У даному визначенні культура є наслідком 

діяльності людей; стереотипи поведінки та їхні особливості посідають істотне 

місце в дослідженні культур.Л. Уайт у визначенні культури застосовував 

предметно-речове тлумачення. Культура як цілісна організація форм буття людей, 

вважав учений, являє собою клас предметів і явищ, що залежать від здатності 

людини до символізації. Визначення культури пов´язані також зі способом життя 

спільноти, на що вказував К. Уісслер. Велику групу становлять психологічні 

визначення культури. Наприклад, У. Самнер визначає культуру "як сукупність 

пристосувань людини до її життєвих умов". Р. Бенедикт розуміє культуру як 

набутий спосіб поведінки, що кожним поколінням людей має засвоюватись 

заново. Специфічну точку зору на культуру висловив Г. Стейн. На його думку, 



культура - це пошуки "терапії" в сучасному світі. М. Херсковіц розглядав 

культуру "як суму поводження і способу мислення, що утворюють дане 

суспільство". Особливе місце посідають структурні визначення культури. Най-

характерніше з них належить Р. Лінтону: "1) культура - це, в кінцевому рахунку, 

не більш ніж організовані повторювані реакції членів суспільства; 2) культура - це 

сполучення набутого поводження і поведінкових результатів, компоненти яких 

розділяються і передаються в спадщину членами даного суспільства". До 

структурного можна віднести також визначення Дж. Хонігмана. Він вважав, що 

культура складається з двох типів явищ: 1) "соціально стандартизоване 

поводження - дія, мислення, почуття "; 2) "матеріальна продукція...". Існують 

також генетичне, функціональне визначення культури та ін. Отже, з перебігом 

часу сутність поняття культури змінювалася залежно від змісту, що в нього 

вкладався. Але як би не різнилися підходи до визначення поняття "культура", 

практично всі вони збігаються в одному - це характеристика способу 

життєдіяльності людини, а не тварин. Культура - основне поняття для позначення 

особливої форми організації життя людей. Широкий спектр поглядів на сутність і 

зміст культури не стільки полегшує можливість дати цьому явищу уніфіковане 

визначення, скільки ускладнює це завдання. Різноманітність точок зору щодо 

визначення культури характерна і для сучасної культурології. Представники всіх 

її напрямів поділяють думку про те, що культура постає як створена людиною 

"друга природа", надбудована над первісною, як до певної міри окремий світ, 

створений людиною додатково до світу природи, яка існує об´єктивно. Тобто 

серед науковців не виникає жодного сумніву щодо об´єкту культури, яким 

виступає природа (та, що дана нам космосом і Богом), та її суб´єкту - людини, яка 

внаслідок власної осмисленої діяльності, "обробляючи" навколишній світ, 

створює ціннісний світ культури, тобто "другу природу". Розбіжності виникають 

при визначенні предмету культура, який розглядається під різним кутом зору 

представниками різних теорій та методик у дослідженні цього феномена. Не 

вдаючись до сильних і слабких сторін кожної з них, зазначимо, що аналіз поглядів 

на культуру та сучасні інтерпретації її дають можливість для деяких узагальнень. 

По-перше, культура являє собою "другу природу", створену людиною, тому вона 

не може виступати щодо людства як щось зовнішнє. Там, де є суспільство, що 

виникло й існує на ґрунті загальнокорисної діяльності, там є й культура. По-

друге, культура виступає як система матеріальних і духовних, або ідеальних, 

цінностей. Цінність - це те, що має сенс для людини, тому культура - це світ, 

наповнений сенсом людського буття. По-третє, культура через осмислену 

діяльність людини визначає міру людського в самій людині та суспільстві. Адже 

людина - це також витвір природи і може бути об´єктом культури (процес 

виховання, навчання і т.п.). Проте наші людські якості є наслідком засвоєння 

соціокультурних цінностей від попередніх поколінь, і лише в процесі оволодіння 

цими цінностями людина перетворюється із психічно-біологічної у 

соціокультурну істоту (засвоєння мови, традицій, знань, навичок трудової 

діяльності тощо). Таким чином, культура завжди є проявом певного рівня 

розвитку людини, а сама людина як суб´єкт і носій культури формується в процесі 

культурно-творчої діяльності. У цьому й полягає діалектичний зв´язок між 



природою як необхідною умовою існування людини, самою людиною і 

культурою як специфічною формою існування людини в природі.Культура - це не 

просто одна із специфічних сфер життя суспільства. Вона являє собою людський 

спосіб буття, що визначає увесь спектр практичної і духовної діяльності людства, 

його ставлення до навколишнього світу і визначення свого місця і ролі в ньому. 

Зрозуміти сутність культури можна лише через призму продуктивної діяльності 

людини, суспільства, всього людства: створюючи матеріальні потреби свого 

існування, людина, спочатку й не усвідомлюючи цього, а потім цілком свідомо 

розкривала свій духовний світ, тобто здібності та вміння, знання і світогляд, 

соціальні почуття й національний характер тощо. Кожна людина оволодіває тими 

культурними цінностями, які були створені її попередниками. Проте не завжди всі 

ці цінності доступні або цікаві для кожної конкретної людини. Скажімо, не кожен 

може побачити в оригіналі картину Леонардо да Вінчі "Джоконда", яка 

знаходиться в Парижі у Луврі, або почути "живе" виконавче мистецтво видатних 

майстрів сучасності через недоступність придбання квитків на їхні виступи. Так 

само можна говорити про переваги одних культурних цінностей щодо інших. 

Наприклад, хтось віддає перевагу класичній музиці, а хтось - сучасній естраді, 

рок-музиці і т.п., хоч сучасна висококультурна людина має розуміти суть і 

життєве значення кожної культурної цінності. Кожна людина робить свій внесок у 

культуру суспільства, оскільки результати ЇЇ трудової діяльності мають культурне 

значення. Саме діяльний підхід до визначення культури як цілісного соціального 

явища дозволяє включити в сферу культури всі види людської діяльності: 

матеріальну і духовну. Цей підхід дає змогу сформулювати сутність феномену 

культури у найбільш узагальненому визначенні. Отже, культура - це сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створена внаслідок цілеспрямованої 

діяльності людства протягом його історії, а також взємовідносини, що склалися в 

процесі споживання, відтворення цих цінностей та їх розподілу і обміну. Таке 

спеціалізоване, академічне визначення культури не виключає можливості 

трактувати її в ширшому значенні, коли під культурою розуміємо "культурні 

риси" людини - розум і почуття, мову і спілкування, естетичні смаки та норми 

поведінки тощо. Особливість культури саме в тому й полягає, що деякі її 

елементи і феномени існують як ідеї (ідеальні утворення), які поділяють усі члени 

даної етнокультурної спільності. Ідеї чи образи можуть опредметнюватися в 

словах, сказаннях, в епосі чи здобутках художньої літератури тощо. Саме поняття 

"є" чи "існувати" у застосуванні до культури означає не тільки матеріально-

предметне буття, а й ідеальне, образне функціонування. Культура припускає 

наявність особливої суб´єктивної реальності, найпростішим прикладом якої є 

особливе світовідчуття чи менталітет. Тому, розглядаючи питання 

співвідношення поняття культури з історичною дійсністю, треба пам´ятати, що 

соціальна реальність людини має два виміри - предметно-речовий та ідеально-

образний. Проблема структуризації культури в сучасній науці остаточно ще не 

розв´язана. Більш сталою в культурології є концепція розподілу культури на 

матеріальну й духовну, однак ряд учених окремо виділяють художньо-естетичну і 

політичну сфери діяльності людей. Проте таке структурування культури досить 

умовне, тому що культура є стрункою, цілісною і динамічною системою, і чітке 



виділення її взаємозумовлених частин практично неможливе. Але структурний 

підхід до аналізу культури дає можливість розкрити специфіку кожної її частини 

й показати її роль у розвитку суспільства, прогресі людської цивілізації. Вчені 

розробили критерій для виділення основних сфер суспільного життя людей, що 

включає: типи діяльності людей; суспільні потреби, на задоволення яких 

спрямована діяльність; суспільні відносини як форму діяльності соціальних 

суб´єктів; відповідні форми культури, які становлять її структуру в цілому, а 

також ту чи іншу сферу діяльності. Якщо соціальне явище відповідає усім 

вимогам даного критерію, його правомірно розглядати як специфічну сферу 

життєдіяльності людей у визначеній культурній формі. В одному випадку деякі 

вчені до сфери, наприклад духовної культури, включають усі форми суспільної 

свідомості, систему виховання та освіти, засоби масової інформації та 

пропаганди, систему установ культури тощо, в іншому до названих форм 

відносять також науку, мистецтво, право, мораль тощо. Ряд учених, скажімо, до 

матеріальної культури відносять народні промисли, житлобудування та засоби 

пересування, харчування й одяг, систему свят і обрядів, традиції та звичаї і т.ін. 

Таке відношення до матеріальної сфери цих форм культури скоріше свідчить про 

їх етнонаціональну специфіку, ніж про цілковиту приналежність до відповідної 

царини культурного виробництва. Адже в культурних витворах кожної з названих 

форм сконцентровані й відображенні знання і досвід людей, їх етичні принципи та 

естетичні смаки, прагнення до удосконалення свого духовного світу та 

наповнення його реальним змістом. Тому всі форми культури, з одного боку, 

містять в собі духовне начало, яке свідчать про внутрішній зміст культури та її 

органічну сутність, а з іншого, ці форми дані нам в опосередкованій предметній 

формі. Культура має власні рівні і закони розвитку та функціонування, які 

зумовлені її соціальним характером. Створюючи нові культурні витвори в процесі 

практичної чи теоретичної діяльності, матеріального або духовного виробництва, 

люди засвоюють знання й досвід, набуті попередніми поколіннями, а потім 

передають його своїм нащадкам. Законом розвитку культури є її спадковість, а 

законом функціонування - засвоєння і збереження соціокультурного досвіду та 

передавання його наступним поколінням. Градація рівнів культури також умовна, 

оскільки зумовлені внутрішні зв´язки між ними. Так, сучасна культурологія 

виділяє традиційний і новаторський рівні будь-якої культури, підкреслюючи, що 

саме завдяки єдності перервного і неперервного можна виділяти в культурі певні 

етапи й періоди її розвитку, навіть цілі епохи і цивілізації. Суспільство виробляє 

різноманітні форми і способи передачі культурних цінностей - вихованням, 

навчанням, освітою, мовою, традиціями і звичаями, найкращі зразки яких 

наслідуються або копіюються. Такі способи називаються традиційними формами 

ретрансляції культури. У ході історії відбувається не лише оволодіння набутим 

досвідом, а й подальший розвиток і вдосконалення культури, коли створюються 

нові цінності, змінюються традиційні форми передачі і засвоєння культури. 

Особливо це помітно в перехідні періоди історії людства, коли новаторські 

методи створення нових соціокультурних цінностей супроводяться не тільки 

нехтуванням, а й запереченням культурних надбань минулих періодів. Найбільш 

узагальнено в науці виділяють рівні культури за спеціалізованими аспектами її 



функціонування: професійним (висока, або елітарна, культура), утилітарним 

(масова, або низька, культура) і непрофесійним (народна, або побутова, культура). 

Якщо елітарна й особливо побутова культури мають пряму спрямованність щодо 

збереження духовності і оперують для цього традиційними засобами, то масова 

культура спирається переважно на новаторські можливості сучасної цивілізації. 

Можливий поділ культури за організаційними формами її існування та 

функціонування, до яких, насамперед, належать держава, церква, школа, сім´я 

тощо. Культуротвірний зміст їх зводиться до виховання людини, формування 

всебічно розвиненої особистості та громадянина, поступу суспільства по шляху 

свободи, демократії, соціального прогресу, хоч в історії відомі приклади, коли ці 

інститути були знаряддям поневолення, пригнічення свободи, гальмували 

суспільний розвиток. Залежно від того, що береться за основу при визначенні 

специфіки прояву цінностей і норм - окрема особа, група людей чи суспільство 

взагалі,-у структурі культури виділяють її особистіший, колективний та 

суспільний рівні. До особистісного рівня належать знання, переконання, світогляд 

і т.п. Колективні цінності можуть охоплювати духовні та праткичні пріоритети в 

сфері політики, релігії, художньо-образної діяльності тощо. У свою чергу, 

внутрішній світ людини повинен бути наповнений глибиною сприйняття 

історичного часу й простору, пройнятий толерантністю до людства. Втрата цих 

якостей завжди призводила до страшних катаклізмів як окремих людей, так і 

цілих народів. Діалектичний зв´язок у функціонуванні всіх цих рівнів є запорукою 

формування висококультурної особистості, її повної гармонії з навколишнім 

світом. Вищезгаданий характер культури як суспільно-історичного явища 

зумовлює її поліфункціональність. Серед багатьох функцій, які здійснює 

культура, можна виділити кілька найбільш суттєвих. Пізнавальна функція 

культури фіксує досягнення людства в кожну суспільно-історичну епоху. Через 

культуру, яка об´єднує в органічну цілісність природничі, технічні й гуманітарні 

знання, людина розуміє цілісну картину світу, усвідомлює своє місце і значення в 

ньому. Наприклад, негативне ставлення до готичного мистецтва в період злету 

Ренесансу в Італії, заперечення класичного мистецтва і літератури на початку XX 

ст. в Росії. Інформативно-трансляційна функція виконує важливу роль у 

передаванні соціокультурного досвіду як від попередніх поколінь до нащадків (за 

історичною вертикаллю", так і в обміні духовними цінностями між народами (за 

історичною "горизонталлю"). Вона дає можливість здійснювати культурний обмін 

між своїми сутнісними силами, неоднаковими як усередині одного покоління, так 

і між поколіннями. Важливе значення цієї функції полягає в тому, що культура 

через пам´ять та її втілення в суспільній практиці забезпечує передавання в 

конкретних предметних формах соціокультурної спадковості людства. З 

попередньою функцією тісно пов´язані комунікативна та інтегративна функції 

культури. Суть комунікативної функції культури полягає в передаванні 

історичного досвіду поколінь через механізм культурної спадкоємності та 

формуванні на цій підставі різноманітних способів і типів спілкування між 

людьми. Цю функцію культура виконує за допомогою складної знакової 

(символічної) системи, яка зберігає попередній досвід у мові, поняттях, обрядах, 

традиціях, звичаях, засобах виробництва, наукових формулах тощо. При цьому 



одні символічні форми мають яскраво виражений загальнолюдський зміст, інші - 

національний, регіональний або конфесійний. Проте саме ця функція культури 

виконує роль збирача етнічних сил та фундатора народності й нації, забезпечуючи 

живий зв´язок поколінь та закладаючи фундамент для становлення і зростання 

духовного потенціалу кожної нації. Інтегративна функція полягає в здатності 

культури об´єднувати людей незалежно від їх світоглядної та ідеологічної 

орієнтації, національної, вікової, професійної, конфесійної або іншої 

приналежності у певні соціальні спільності, а народи - в світову цивілізацію. 

Проте, як на рівні культурних типів, так і окремих культурних напрямів у 

сучасному світі має місце тенденція не лише до зближення культур, яке 

відбувається на підставі типової або функціональної спорідненості, а й зворотній 

процес -взаємовідштовхування. Регулятивна, або нормативна функція культури 

реалізується через систему цінностей і норм, які є регуляторами суспільних 

відносин, духовними орієнтирами на кожному етапі історичного розвитку. Норми 

у формі звичаїв, традицій, обрядів, ритуалів слугують засобами пристосування 

цінностей до вимог життя в певному історичному вимірі. Норми культури в їх 

зовнішньому виразі проявляються через символіку, характерним прикладом якої 

виступають правила етикету (норми і правила поведінки). Однак не можна 

ототожнювати подібні правила з регулятивними можливостями культури. Про 

ступінь засвоєння норм культури ми судимо за реальною поведінкою людини в 

різних життєвих ситуаціях - на виробництві, громадських містах, товариському 

оточенні, побуті. Крім того, ми говоримо про культуру поведінки у вужчому 

розумінні, маючи на увазі нормативні вимоги до побутового спілкування людей. 

Існують цінності, які визначають культурні норми кожної епохи: якщо, скажімо, 

для епохи Ренесансу цінністю була універсалізація особи, то для індустріальної 

епохи - її вузька спеціалізація. Сама цінність може бути універсальною, але 

наповненою різним змістом у кожну конкретно-історичну добу. Наприклад, така 

цінність, як "демократія" - в античній Греції виражалася зовсім в інших 

культурних нормах, ніж, скажімо, в ліберальній Англії. Проте існують вічні 

цінності, не обмежені історичними рамками: свобода, добро, миротворство, 

благодійництво, християнські заповіді тощо. У ролі регуляторів культури 

поведінки людини виступають норми моралі, права, а також зразки поведінки. 

Норма характеризує не лише вже досягнуте суспільством, а й те, що має статус 

загальної вимоги. Взірець (вище, найкраще) - це те, що досягнуто передовими 

людьми суспільства, найбільш наближене до ідеалу. З розвитком людства певні 

зразки поступово перетворюються на загальну норму поведінки, згодом їм на 

зміну приходять нові, досконаліші. У цьому виявляється регулятивна роль зразка. 

Аксіологічна, або оціночна, функція культури виражає її якісний стан. Культура 

як система цінностей формує в людині певні ціннісні орієнтири й потреби. 

Людина дає позитивну чи негативну оцінку тим чи іншим предметам і явищам і, 

відповідно, сприймає їх або відкидає. Із ставлення людини до культурних 

цінностей можна судити про насиченість або спустошеність її духовного світу. 

Особливе місце належить виховній функції культури. Культура не лише 

пристосовує людину до природного та соціального середовища, сприяє її 

соціалізації. Вона виступає ще й фактором саморозвитку людства. Кожного 



конкретного індивіда або людську спільність правомірно розглядати як продукт 

власної культурної творчості. Засвоївши попередній досвід, людство не припиняє 

саморозвитку, а репродукує культуру, ставить перед собою нові життєві цілі для 

задоволення матеріальних і духовних потреб. Тому кожний новий етап у 

культурному поступі можна вважати наступним кроком у напрямі розширення 

горизонтів людської свободи. Світоглядна функція культури синтезує в цілісну і 

завершену систему пізнавальні, емоційно-чуттєві, оціночні та вольові чинники 

духовного світу особистості. Світогляд забезпечує органічну єдність елементів 

свідомості через сприйняття світу не в координатах фізичного простору й часу, а 

в соціокультурному вимірі. В історичному плані формування світогляду 

ґрунтується на побутових уявленнях, міфології, згодом - черпає свій зміст у релігії 

й нарешті - у науковому пізнанні, тобто на тих формах суспільної свідомості, що 

становлять зміст культури. Основним напрямом культурного впливу на людину є 

формування світогляду, через який вона включається в різні сфери 

соціокультурної регуляції. Отже, культура являє собою цілісну динамічну 

систему, яка є внутрішнім змістом розвитку людства. Культура проявляється в 

творчій діяльності людини, яка, створюючи цінності, задовольняє свої потреби і 

тим самим стверджує себе в природному й соціальному середовищі. Культурі 

притаманні символічність, а культурним цінностям - ієрархічність. Культура 

органічна, її характерними ознаками є внутрішній запал і творчий імпульс. 

Культура явище соціальне, тому вона завжди репрезентує духовну сферу 

соціального організму. Народження культури свідчить про насичення цього 

організму духовним змістом, про "пору цвітіння" людства. Втрата духовного в 

цьому організмі свідчить про "період збирання плодів", а, значить, - і про надлам 

культури та її перехід у цивілізацію.    Антропологічне вивчення культур 

обов´язково містить у собі явне чи неявне протиставлення, порівняння 

традиційного і сучасного типів суспільств. Традиційна культура (чи тип 

суспільства) - це культура, в якій регуляція здійснюється на підставі звичаїв, 

традиції, установлень. Функціонування сучасного суспільства забезпечується 

кодифікованим правом, зводом законів, які змінюються законодавчими органами 

влади, що обираються народом. Традиційна культура поширена в суспільствах, у 

яких зміни непомітні для життя одного покоління - минуле дорослих стає й 

майбутнім їхніх дітей. Тут панує всеперемагаючий звичай, що зберігається, і 

традиція, що передається з покоління в покоління. Традиційна культура органічно 

сполучає в собі усі складові елементи, людина не почуває розладу із суспільством. 

Ця культура споріднена з природою, єдина з нею. Такий тип суспільства 

орієнтований на збереження самобутності, культурної своєрідності. Авторитет 

старшого покоління незаперечний, що дає можливість безкровно вирішувати 

будь-які конфлікти. Джерело знань і умінь - старше покоління. Сучасний тип 

культури характеризується досить швидкими змінами, що відбуваються в процесі 

безперервної модернізації. Джерело знань, умінь, культурних навичок - 

соціалізована система виховання і навчання. Типова родина - "діти - батьки", 

третє покоління відсутнє. Авторитет старшого покоління не такий високий, як у 

традиційному суспільстві, у явній формі виражений конфлікт поколінь. Одна з 

причин його існування - культурна дійсність, що швидко змінюється, щораз 



зумовлюючи нові параметри життєвого шляху молодого покоління. Сучасне 

суспільство - анонімне, уніфіковано-індустріальне, універсально подібне. Воно 

існує переважно в містах чи навіть у мегаполісах, у нескінченній урбаністичній 

дійсності типу східного узбережжя США. Культура такого суспільства 

знаходиться в стані дисгармонії з природою, глобального порушення балансу, що 

одержав назву екологічної кризи. Специфічною рисою сучасної культури є 

відчуження людини від людини, порушення спілкування, існування людей як 

автономних індивідів, клітинок гігантського суперорганізму. Традиційна 

доіндустріальна культура, як правило, неписьменна, у якій основним родом 

занять виступає сільське господарство. Є культури, що дотепер перебувають на 

стадії полювання і збирання. Найрізноманітніші зведення про традиційні 

культури зібрані воєдино в "Етнографічному атласі" Дж. Мердока, що уперше 

вийшов 1967 р. Зараз створений комп´ютерний банк - "Ареальна картотека 

людських відносин", що містить дані про понад 600 традиційних культур. 

Традиційні суспільства дотепер існують у Південній Америці, Африці, Австралії. 

Реальне втілення індустріальної культури - США, урбанізована (міська) частина 

країн Європи. Правда, треба мати на увазі, що в сільській місцевості розвинутих 

індустріальних країн існує тенденція до збереження традиційного способу життя. 

Таким чином, в одній країні можуть поєднуватися два типи культури - 

уніфіковано-індустріальна та етнічно самобутня, традиційно-орієнтована. 

Україна, наприклад, являє собою складне сполучення традиційної та сучасної 

культур. Традиційна й сучасна культури - два полюси в широкому спектрі 

міжкультурних досліджень. Можна виділити також і змішаний тип культур, 

втягнених в індустріальну модернізацію, але таких, що зберегли свої культурні 

традиції. У змішаному традиційно-індустріальному типі культури відносно 

гармонійно сполучаються елементи модернізації й етнічно зумовлені стереотипи 

поводження, укладу життя, звичаїв, національних особливостей світовідчуття. 

Прикладом таких суспільств є Великобританія, Японія, деякі країни Південно-

Східної Азії, Китай. 

 

Лекція 2 

 

Тема: Історично-духовні аспекти розвитку світової  культури 

Мета: сприяти формуванню естетичного світогляду, поглибити знання, залучити 

до творчої самостійної роботи.  

Методи: словесний, наочний, відеометод. 

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби та ТЗН: конспект, 

наочності. 

План 

 

1 Історично-духовні аспекти розвитку світової  культури. 

2 Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту 
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Однією з найважливіших закономірностей історії світової культури є наступність. 

Кожен новий етап у процесі історичного розвитку культури, відкидаючи 

попередній, необхідно включає весь прогресивний його зміст, все те, що було 

надбано людством на попередніх етапах розвитку. У процесі історичного 

розвитку суспільства наступність тих чи інших культурних явищ може мати як 

перервний, так і безперервний характер. Культурні цінності минулого, що мають 

безперервний характер та переходять від одного покоління до другого, 

виступають як живий елемент культури кожної історичної епохи. Ті чи інші 

цінності, що мають перервний характер, виникнувши в більш ранню епоху, потім 

щезають на певний час із культурного вжитку і лише пізніше відроджуються 

знову. Наприклад, атомістичне вчення з’явилося в Стародавній Греції. В епоху 

Середньовіччя ідеї атомістики виявилися за межами духовної культури 

суспільства. І лише у ХVІ – ХVІІ ст. почалося відродження і подальший розвиток 

атомістичних ідей. Театр, народившись у період античності, в середні віки майже 

щез із культурного життя. Виникнення більш або менш тривалих перерв у 

розвитку культури, звичайно, пов’язано з процесами розвитку суспільства, з 

суперечностями суспільного прогресу. Слід мати на увазі, що масштаби, обсяг і 

характер занепаду культури, які безпосередньо випливають із суперечностей 

суспільного прогресу в умовах класово-антогоністичних суспільств, можуть бути 

різними. Причини занепаду в розвитку культури, який може охоплювати 

найрізноманітніші періоди часу (від кількох десятків років до сторіч і навіть 

тисячоліть), звичайно, не можна зводити лише до соціально-політичних, оскільки 

духовна культура у своєму розвитку має певну самостійність. Зокрема, перервний 

характер розвитку духовної культури пояснюється характером самого процесу 

пізнання, який сповнений суперечностей. Як безсумнівним є зв’язок між 

соціальними процесами, що відбувалися у середньовічній Європі, й процесами 

розвитку європейської культури цього періоду, так і безсумнівним є інший 

зв’язок, що виявився у розвитку самих ідей. В історії людства були періоди 

регресу, занепаду культури, катастрофи в розвитку культури (наприклад, загибель 

крито-мікенської культури), але навіть у тих випадках, коли гинули цілі 

цивілізації, їх культурні досягнення не щезали безслідно. Вони однаково так чи 

інакше включалися в усесвітню скарбницю культури, слугували цілям культурно-

історичного прогресу. Як свідчить історія, у найтяжчі періоди, коли відбувалися 

реакційні повороти в політичному житті суспільства, а розвиток духовної 

культури на тривалий час затримувався або переривався зовсім, розвиток 

матеріальної культури, як правило, не переривався на довгий час, хоча, зрозуміло, 

й ішов повільніше, ніж зазвичай. Це пов’язано з тим, що існування суспільства 



неможливо без постійного процесу виробництва. Повне зруйнування 

матеріального виробництва означало б кінець і самого суспільства, його культури. 

Інакше кажучи, через внутрішню специфіку духовної культури багато духовних 

цінностей, зокрема твори літератури та мистецтва, наукові досягнення можуть 

бути втрачені назавжди, тобто перерви в її розвитку можуть бути значно 

відчутнішими й тривалішими, а час від часу приймають буквально 

катастрофічний характер. З цією особливістю духовного виробництва значною 

мірою пов’язаний і сам факт нерівномірного розвитку матеріальної та духовної 

культури. Наступність у галузі духовної культури неможлива без усвідомлення 

людиною значення духовних цінностей, що передаються у спадок. Узагалі, слід 

розрізняти поняття „наступність” та „успадкування”. „Наступність” – категорія 

загальнофілософська. Тому вона має методологічне значення для всієї культури, 

як матеріальної, так і духовної. Категорія ж „культурна спадщина”, зазвичай, 

застосовується до процесів, що відбуваються в галузі духовної культури. Слід 

зауважити, що кожна соціальна верства успадковує цінне в культурі минулих 

епох як для того, щоб увічнити ці цінності, так і для того, щоб у минулому знайти 

опертя для своїх ідейних позицій. У процесі розвитку духовної культури треба 

розрізняти позитивну та негативну форми наступності. Позитивна ґрунтується на 

практичній переробці й використанні позитивних результатів, досягнутих 

попередніми поколіннями. Негативна виникає на противагу тим чи іншим, 

висунутим раніше ідеям, які виявилися повністю неспроможними. Прикладом 

негативної наступності може слугувати критика К. Марксом теорії 

народонаселення Мальтуса. Наука та мистецтво по-різному відображають різні 

сторони матеріального світу. Це приводить до того, що для науки переважне 

значення має наступність у змісті, у той час як для розвитку мистецтва як 

художньо-образного способу пізнання світу переважне значення має наступність 

у формі. Це, звичайно, не означає, що в мистецтві немає наступності в змісті. 

„Вічні проблеми” мистецтва: любов і ненависть, дружба і ворожнеча, ідея 

визнання особистості, її обов’язку перед суспільством – завжди хвилювали й 

будуть хвилювати людей. Але мистецтво кожної епохи по-своєму розв’язує ці 

проблеми. Якщо в науці існує наступність понять, ідей, законів, категорій, правил, 

по суті, незалежно від того, в якій формі вони виражені, то в процесі розвитку 

мистецтва успадковуються не лише художні ідеї, творчі принципи, естетичні 

норми, а й самі твори мистецтва в цілому. Інша важлива особливість розвитку 

мистецтва (на відміну від розвитку науки) полягає в тому, що тут наступність 

відіграє істотно іншу роль. Так, кожне нове за своїм значенням відкриття в науці 

примушує піддати перегляду уявлення, які панували раніше в певній галузі знань. 

Кожен великий революційний переворот у науці часто перетворює обсяг старих 

знань у надбання історичного архіву (звичайно, раціональний їх вміст, „зерна 

істини”, кладуться у фундамент нової теорії), тоді як твори справжнього 

мистецтва живуть вічно. Глибокий та тонкий зв’язок минулого й сучасного не 

обмежений різними сферами матеріальної культури, прикладного мистецтва, 

усної творчості. Вона пронизує і всі інші галузі духовного життя людства. Це 

наочно відстежується в історико-філософському процесі, у розвитку релігійної 

свідомості та в процесі виникнення світових релігій: буддизму, християнства, 



ісламу. Останнє особливо цікаве, оскільки часто зміна релігійних вірувань, 

поглядів набувала вкрай ворожих форм, що були часто пов’язані зі спробами 

знищення попереднього культу, його атрибутики. Згадаймо хоча б процес 

становлення і зміни язичеських вірувань християнськими, а язичества в Київській 

Русі – православ’ям. Ретроспективний погляд у минуле дозволяє побачити одну 

суттєву обставину: еволюція різних релігійних уявлень, незважаючи на крайні 

суперечності, а іноді й трагічність процесу, відбувалася не шляхом їх повної 

зміни, а поступового, не завжди очевидного нашарування на збережене старе 

нового, що породжувалося ідеологічними та культовими формами релігій, які 

йшли на зміну колись панівним і традиційним віруванням. Так, дохристиянська 

культура, котра глибоко вкорінилася у нашому народі, не могла не вплинути на 

характер самого християнства на Русі. В цілому саме цим і пояснюється те, що, 

попри тисячолітнє панування православної церкви, язичеські вірування, хоча 

нерідко й у дуже зміненій формі, були збережені народною вірою, національною 

культурою в обрядах, хороводних іграх, піснях, казках, народному мистецтві, в 

елементах орнаментики культових та побутових речей. 

Таким чином, у проблемі зв’язку минулого, теперішнього і майбутнього, можна 

виділити таке: 

1 В основі зв’язку теперішнього з минулим і майбутнім лежить закономірність 

наступності. Суть цієї закономірності полягає в тому, що при переході від одних 

етапів розвитку культури до інших відбувається збереження, закріплення й 

частково формування історичної зумовленості виникнення культурного вибору 

тих чи інших феноменів, окремих сторін, характеристик культурного процесу в 

цілому. 

2 Закономірність наступності виявляється як одна з найважливіших 

закономірностей розвитку матеріальної і духовної культури, культури людських 

стосунків. 

3 Проблема наступності, формування спрямованості соціокультурного процесу 

має комплексний характер та вимагає, поряд з історичним екскурсом, 

осмисленого аналізу соціально-філософського зрізу явища, яке вивчається. Це 

означає розгляд соціальних підвалин соціокультурного процесу, його діалектики і 

механізмів наступності культурного розвитку, що забезпечують селекцію й 

збереження загальнолюдських цінностей. 

Незважаючи на індивідуальність і неповторність культурно-творчої діяльності 

людини-творця, вона має й очевидну спільність та єдність. Саме цим пояснюється 

те, що у продуктах матеріальної і духовної культури, незважаючи на вибірковість 

творчості, виявлення індивідуальної неповторності, захоплення технікою 

виконання, завжди живе дух епохи. Навіть переходи від одного стилю – в 

матеріальному й духовному творенні – до іншого відображають характер 

соціальної структури. Наступність у розвитку культури, як свідчить увесь 

історико-культурний процес, врешті-решт, є історією послідовного розкриття 

людини, досягнення людської досконалості й розширення людської свободи. 

Однією з найвідоміших авторських теорій культурного розвитку є концепція 

Карла Ясперса (1883—1969), німецького філософа, котрий розробив і ввів у 

культурологію таке поняття, як "осьовий час". Ясперс убачав у світовій історії 



чотири гетерогенні (тобто різнопорядкові, різні за сутністю та критеріями) 

періоди: 

1 Прометеївська епоха. Період виникнення мови; винайдення перших знарядь 

праці; початок використання вогню. Людина — родоплемінна істота, що не має 

вираженої індивідуальності. 

2 Великі культури древності (V— III тис. до н.е.; Єгипет, Месопотамія, Індія, 

Китай). Період виникнення держави; початок поділу праці; початок становлення 

людини сучасного типу; час локальних культур. 

3 "Осьовий час" (VIII—II ст. до н.е.). Період духовного формування людини; 

задається масштаб для всієї подальшої історії. Становлення історії людства саме 

як світової. 

4 Науково-технічна (або друга Прометеївська) епоха (з XVII ст. до нашого часу). 

        Месопотамія (грецька назва - Межиріччя) - одна з найдавніших цивілізацій 

світу. Саме в Шумері наприкінці IV тис. до н. є. людство вперше вийшло із стадії 

первісності, започаткувавши цивілізаційну історію людства. Перша давньосхідна 

державність виникла в південній частині долини рік Тигру і Євфрату, що на 

Близькому Сході (територія сучасного Іраку). Саме в регіоні Дворіччя вперше 

склалися початкові форми цивілізації, пов´язані насамперед з процесом 

урбанізації. На півдні Месопотамії в першій половині III тис. до н.е. шляхом 

злиття кількох сільських общин виникали стародавні шумеро-аккадські міста-

держави: Ур, Урук, Кіш, Ларса, Ніппур, Лагаш, Умма, а потім - Вавилон, Мітанні, 

Ассирія. Месопотамія являла собою сільськогосподарський тип цивілізації, 

заснованої на іригації.  Одним з найбільших культурних досягнень шумерів стала 

писемність. З її появою з´явилися нові форми збереження та передавання 

інформації, в тому числі й наукової. Винайдення шумерами клинопису, який 

налічував понад 600 знаків, відкрило нову сторінку в історії месопотамської 

цивілізації та визначило обличчя всієї Передньої Азії у старовину. Навіть за умов 

занепаду політичної могутності Вавилона в другій половині II тис. до н.е. 

клинопис залишався єдиним засобом міжнародного спілкування на Близькому 

Сході, що свідчило про великий престиж месопотамської культури. За 

шумерської доби набула розвитку освіта. Школи були платними і переважно 

світськими. До них приймали дітей 5-7 років, в основному хлопчиків. Поділу на 

класи не було, молодші й старші вчилися разом. В одній школі навчалось 20-30 

учнів. У великих культурних центрах (Урі, Ніпурі, Вавилоні та ін.) існували 

школи вищого рівня і своєрідні "наукові академії". Там готували духовну еліту: 

вчителів, жерців та ін. У Месопотамії виникли бібліотеки, в тому числі й 

приватні. Найдавніші в світі бібліотеки були створені в Ассирії. Однією з 

найкращих вважалася ніневійська бібліотека ассирійського царя Ашшурбаніпала, 

фонди якої налічували понад 25 тис. глиняних клинописних табличок. Одночасно 

вона використовувалась як державний архів. У цій бібліотеці зберігалися також 

царські укази, податкові списки, контракти й договори, донесення царських 

намісників, купчі та інші документи. Господарське життя Месопотамії 

потребувало певного рівня науково-практичних знань. Значних успіхів шумери 

досягли в математиці, астрономії, медицині, правових знаннях. їм були відомі 

чотири арифметичні дії, вони вміли добувати квадратний і кубічний корені, 



обчислювати площі геометричних фігур, винайшли примітивну систему дробів 

тощо. Вавилоняни на основі надбань шумерів, задовго до Піфагора знали число 

"пі", знали десятинну і шістдесятирічну систему обчислень, але на практиці 

більше користувалися другою, яка застосовується нами й сьогодні. Ми ділимо 

коло на 360 градусів, годину на 60 хвилин, хвилину на 60 секунд. Вавилоняни 

створили систему мір і маси. Одиницею, якою вимірювали масу, був шеум, мірою 

довжини - палець, долоня, лікоть. Астрономія в Месопотамії була тісно пов´язана 

з астрологією. Жерці міста Ур на підставі астрономічних спостережень 

встановили протяжність року -365 днів 6 годин 15 хвилин і 41 секунда. Шумери 

вже знали всі планети Сонячної системи, а вавилоняни заклали основи сучасної 

астрономії, склали детальну карту зоряного неба, на яку нанесли всі видимі 

неозброєним оком світила, вели спостереження за небесними тілами. Усі 

відкриття трималися жерцями в таємниці і використовувалися для зміцнення 

влади над народом, складання релігійно-містичних ритуалів та організації 

управління державою. Завдяки астрономічним дослідженням у шумерську добу 

виник перший, дуже необхідний для іригаційного землеробства місячний 

календар, яким і зараз користуються мусульмани та іудеї. Календарний рік 

складався з 12 місяців, половина з яких мали по 29 діб, а ще половина – по 30 діб. 

Новий рік розпочинався наприкінці березня - на початку квітня, в день весняного 

рівнодення. Особливих успіхів досягла в Месопотамії медицина. Вавилонські 

медики приділяли велику увагу діагностиці. Діагноз установлювали на основі 

вивчення симптомів хвороби. Одним із профілактичних засобів проти хвороб 

населення вважало дотримання правил особистої гігієни. Хворих лікували 

травами, мазями, масажами, мікстурами, виготовленими з кухонної солі, 

неочищеної олії, молока, пива тощо. Ще в III тис. до н. є. було складено порадник 

з виготовлення ліків з мінеральних, рослинних та інших речовин. У Месопотамії 

наукові знання були суто прикладними. На початковому рівні перебував розвиток 

гуманітарних знань. Більших успіхів досягли в Месопотамії правові знання, про 

що свідчить "Кодекс законів Хаммурапі", одна з копій якого увічнена на чорному 

базальтовому стовпі, який зберігається в Луврі. "Кодекс" складався із 282 статей, 

що охоплювали всі аспекти життя вавилонян (цивільне, карне, адміністративне 

право). Судебник відбивав один із звичаєвих законів стародавнього світу: "око за 

око, зуб за зуб". Кара за провину визначалася залежно від соціального статусу. 

Важливу роль у Месопотамії відігравали релігія та міфологія, що пронизували все 

життя стародавнього суспільства. У Межиріччі тривалий час зберігались 

пережитки найдавніших вірувань - фетишизму, тотемізму, анімізму. У міру 

переходу до осілості і землеробства на перший план виходять природні сили, від 

яких залежав добробут людей. На чолі пантеону богів стають боги: неба - Ану, 

землі - Енліль, води - Еа. Обожнюються і небесні тіла - сонце, місяць, планети і 

нерухомі зорі. Верховним богом вважався Бел-Мардук. Населення країни не 

розділяло світ на живий і мертвий, реальний та ілюзорний. З появою класів і 

держави релігійний світогляд населення Месопотамії значно змінився. Шумеро-

вавилоняни уявляли світ космічною державою, соціальною елітою якої були боги, 

а їх слугами і рабами - люди. Намісником богів на землі і головним жерцем 

проголошувався цар. Релігія в Месопотамії була поставлена на службу царській 



владі, проголошувала її та особу царя священними* Віра в загробне життя не 

набула такого розповсюдження, як у Єгипті. Церкви в Месопотамії не було, жерці 

не оформлялися в церковний клір, а були звичайними чиновниками. Міфотворчіть 

була складовою буття тогочасної людини, її релігійного світогляду та 

космогонічних уявлень. Провідною темою міфів була ідея шукання безсмертя. 

Великою популярністю користувався в Месопотамії міф про бога умираючої і 

воскресаючої рослинності Таммуза. Під час присвячених Таммузу свят 

влаштовувались ігри, з яких згодом розвинулося драматичне мистецтво. З 

Таммузом тісно пов´язаний міф про сходження богині кохання Іштар у пекло, 

щоб визволити його звідти. Особливо великого розквіту досягла міфологія в II 

тис. до н. є. Особливий інтерес мають давньовавилонська "Поема про 

Атрахасиса", в якій розповідається до всесвітній потоп і створення людини, та 

культовий космогонічний епос про створення світу "Енума Еліш" ("Коли зверху"). 

Цей міф був записаний на семи глиняних табличках. Його знайшли в бібліотеці 

Ашшурбаніпала в Ніневії. У міфі відображено спробу зрозуміти природні явища, 

зміну дня і ночі, походження всесвіту, рослинності й тваринного світу, 

походження людини та інше. З Месопотамії до нас дійшла найдавніша версія 

міфу про гріхопадіння, включена пізніше до Біблії. Месопотамська література 

бере свій початок ще з шумерської доби. Виникнувши з усної народної творчості, 

вона оформилась у такі жанри: міфи, епос, молитви, псалми, гімни богам і 

обожненим царям, весільні пісні та пісні про кохання, поховальні плачі, плачі з 

приводу народних бідувань, дидактичні твори, байки, прислів´я та приказки, 

казки, анекдоти. Значне місце серед цих жанрів належить епосу. Сюжети епічних 

поем тісно пов´язані з міфами. Свого розквіту література Месопотамії досягла за 

вавилонської доби. Кращим твором вавилонської літератури є "Епос про 

Гільгамеша", ім´я якого збереглось у царських списках І династії Урука. Цикл 

шумерських поем про Гільгамеша та його аккадських версій розповідає про 

безсмертя людини, що увічнює себе в героїчних вчинках. Але Гільгамеш шукає 

безсмертя не лише для самого себе, а й для всього народу, що перетворює його в 

народного героя. Саме через це епос про Гільгамеша набув великої популярності 

не лише в Месопотамії, а й далеко за її межами. Літературним шедевром 

Месопотамії є й релігійно-філософський твір "Діалог пана і раба про смисл 

життя". У ньому йдеться про мінливість людської долі та марнотратність життя. У 

VII-VI ст. до н. є. було складено вавилонську збірку афоризмів "Повчання 

Ахікара". З шумерської доби дійшли до нас перші зразки релігійної драми, 

основним сюжетом якої був культ вмираючого та воскреслого бога природи. 

Популярності серед ліричних творів набули "Поема про страждаючого 

праведника" та "Бесіда пана з рабом". Література Месопотамії істотно вплинула 

на культурний розвиток інших країн, у тому числі і європейських. Месопотамська 

цивілізація внесла свій вклад у розвиток політичної теорії і практики. 

Адміністративну систему, створену в Ассирії, перейняли перси (поділ країни на 

сатрапи, розподіл у провінції військової та цивільної влади). Месопотамська ідея 

"царственості" влади переходила з однієї країни до іншої. Переживши 

тисячоліття, вона воскресла в ранньохристиянській історіософській традиції. 

Протягом тривалого часу Вавилон лишався в пам´яті багатьох поколінь "світовим 



царством", а його наступниками виступали великі імперії. Високого розвитку 

досягла художня культура Месопотамії. Вирізняються красою і досконалістю її 

архітектура і скульптура. Широко відомі зікуратпи - масивні східчасті три-, п´яти- 

чи семиярусні споруди у формі поставлених одна на іншу зрізаних пірамід, що 

звужувалися догори. Зікурати будували для головних богів. В Уруці було зведено 

цілий комплекс зікуратів, які стали центром релігійного культу. Враження від 

відомого дев´яностометрового зікурату - Етеменанки (VI ст. до н. є.) збереглось у 

біблійній притчі про Вавилонську вежу, що мала сягнути небес. Сім його уступів 

увінчувалися блакитним святилищем бога Мардука, символа родючості. Серед 

скульптурних зображень особливий інтерес становлять месопотамські рельєфи, 

що вражають своєю монументальністю. Об´єктом зображення для рельєфів були 

царі і пов´язані з ними події державного або церемоніального змісту. Для 

рельєфів характерні пластичність, дивовижна майстерність зображення рухів у 

сценах полювання, воєнних сюжетах. Чудовий зразок "живого" рельєфу - сцени 

полювання левів з палацу Ашшурбаніпала. Переважали традиційні для 

месопотамського мистецтва кольори - червоний, блакитний, зелений, чорний, 

рудий. Ассирійські палаци дещо відрізнялися від вавилонських. їхні стіни були не 

з цегли-сирцю, як у вавилонських палаців, а викладені кам´яними плитами, їх 

прикрашали рельєфні фризи. Вхід до палаців прикрашався велетенськими 

скульптурами, що зображали людинолевів або людинобиків. Отже, культура 

Месопотамії - це результат творчої діяльності ряду народів: шумерів, аккадців, 

амореїв, ассирійців. Найважливішими досягненнями цієї культури: будівництво 

міст, винайдення писемності, кольорового скла, створення професійної армії, 

перших у світі правових кодексів, виробів з дорогоцінних металів, розвиток 

наукових знань. Культура Месопотамії значно вплинула на культурний розвиток 

близькосхідних та європейських країн. Ще однією з найдавніших світових 

цивілізацій був Єгипет (назва походить від старогрецької "Айгюптос" - чорна 

земля). Заснована на поливній іригаційній системі сільськогосподарська 

діяльність стародавніх єгиптян, створювала умови для етнічної й господарської 

стабільності та тривалої культурної традиції, що власне і зумовило на певному 

етапі розвитку "культурний вибух". Ознаки єгипетської цивілізації виявилися в 

3300 - 3000 pp. до н.е. в різних галузях життя: сфері матеріального виробництва 

(перехід до мідних знарядь праці, удосконалення іригаційної системи 

землеробства, розвиток ремесла, торгового обміну), суспільного життя 

(урбанізація та поява соціальної ієрархії), духовній сфері (розвиток заупокійних 

уявлень, божественного культу володаря, солярного культу), і появі 

ієрогліфічного письма. Завдяки цьому сформувалася своєрідна єгипетська 

культура. Міфологічно-релігійні вірування визначили особливості світогляду, 

традицій культури, способу життя єгиптян. Релігія в Єгипті набула ідеологічного 

значення, підпорядкувавши майже всі сторони духовної культури єгиптян. Вона 

поєднувала в собі фетишизм і тотемізм, політеїзм і монотеїзм, теогонію і 

космогонію, переплетення культу і суперечливих міфів. За зразком відносин 

людського класового суспільства серед самих богів з´являється ієрархія. 

Обожнюється і особа самого царя. Починаючи з IV династії при вступі на 

престол, фараону надавали особливе ім´я, пов´язане з іменем бога Ра, "сином" 



якого він вважався. Після смерті фараон ставав головним божеством потойбічного 

світу. Пантеон богів Стародавнього Єгипту виник у період, коли єгиптяни 

перейшли до землеробства. У Єгипті майже всі тварини, починаючи з крокодила і 

закінчуючи мишею, вважалися божествами. Культ тварини зберігся протягом 

усієї історії Єгипту. Крім того, єгиптяни обожнювали сили природи і небесні 

світила. Такі божества мали загальноєгипетський характер. Найшанованішим був 

бог Сонця - Ра. Його зображали у вигляді бика або жука, що котить по небу 

сонячний диск. У зв´язку з централізацією країни культ Сонця - Ра перетворився 

на державний культ верховного бога. Найвищого розвитку культ Сонця досяг за 

фараона Ехнатона, коли бог сонячного диска Атон був проголошений єдиним 

верховним державним богом. Божество Нілу звалося Хапі, Землі - Геб, Неба Нут, 

Місяця - Тот. За дуже ранніх часів з´являються зображення божеств у вигляді 

людської фігури. Наприклад, богиня правди уявлялась у вигляді жінки з пером на 

голові, бог творчої могутності Мін - у вигляді чоловіка. Особливого значення в 

Єгипті надавали заупокійному культу. З часів Стародавнього царства по всьому 

Єгипту поширився культ Озіріса - бога підземного царства, бога померлих. 

Царство мертвих знаходилося на заході, в Лівійській пустелі. Межею між світом 

мертвих і живих був Ніл. Міста й села зводили на східному березі, а піраміди, 

гробниці та храми - на західному. З кінця періоду Стародавнього царства ідея 

безсмертя дуже поширилася серед єгиптян. Віра їх у потойбічне життя була 

досить стійкою. З ідеєю безсмертя пов´язаний заупокійний культ. За уявленнями 

єгиптян, людина не могла існувати після смерті без тіла. Воскресала не лише 

душа, а й тіло, щоб існувати довічно. Тому небіжчика бальзамували і 

муміфікували. Потім труну переносили в гробницю, заставлену жертовними 

дарами. Підземне царство єгиптяни уявляли собі цілком матеріальним, 

дзеркальним відображенням світу живих. Померлих ховали в гробницях. 

Гробницями для царів Стародавнього царства (XXVIII - XXIII ст. до н.е.) були 

велетенські піраміди - "вічні житла" померлих фараонів. Своєю величчю вони 

повинні були придушувати свідомість підданих. На стінах внутрішніх приміщень 

пірамід за VI династії з´явилися так звані "Тексти пірамід" - найдавніша пам´ятка 

релігійної літератури не лише в Єгипті, айв усьому світі. Досить серйозні зміни 

культу мертвих відбулися в період Середнього царства (XXII-XVII ст. до н.е.). Це 

було наслідком того, що виникає досить широкий прошарок населення - 

досвідчених людей, писців, дрібних державних чиновників і жерців. Ці люди 

могли дозволити собі досить пристойне поховання і забезпечити належний 

заупокійний культ. У цей же період починає складатись корпус текстів відомої 

"Книги мертвих". "Книга мертвих" - головне джерело заупокійного культу 

єгиптян. Це великий збірник текстів, які відносяться до різних історичних 

періодів. Сюди входять збірники молитов, різних заклинань. Перші тексти, які 

ввійшли до "Книги мертвих", - це тексти з епохи Стародавнього царства, що 

писались на стінах гробниць, так звані "Тексти пірамід". Великим досягненням 

єгиптян було створення першої в світі системи писемності, основою якої був 

фонетичний, звуковий принцип. До періоду Раннього царства (XXX- XXVIII ст. 

до н.е.) система єгипетського ієрогліфічного письма (ієрогліфи - священні 

викарбувані знаки) цілком склалася і майже не зазнала змін до III ст. н. є. 



Ієрогліфічне письмо - це змішане письмо, комбінація рисункових, смислових та 

зорових знаків з переважанням останніх. Ієрогліфічне письмо стародавніх єгиптян 

налічувало близько 800 різних знаків. У період Стародавнього царства було 

створено алфавіт, який слугував для позначення 24 основних звуків. Але єгиптяни 

так і не перейшли до нової системи письма. Давні єгиптяни залишили нам багату 

літературну спадщину. Від Раннього царства до нас дійшло немало літературних 

пам´яток. За тих часів з´явилися деякі частини "Текстів пірамід". Найвищого 

розвитку єгипетська література досягла в період Середнього царства. Його по 

праву називають класичним літературним періодом. У єгипетській літературі 

відбилися мотиви народної творчості. У цей період виникають нові жанри 

художньої літератури. На основі "біографій" вельмож з´являються белетристичні 

твори (белетристика - від франц. красне письменство, в широкому розумінні - вся 

художня література, у вужчому - твори художньої прози, призначені для масового 

читача). До таких творів належить "Розповідь Сінухета ", який вважають 

зародком пригодницької повісті. Це були в основному описи подорожей та 

воєнних походів Аменемхета І, в яких Сінухет супроводжував царевича. 

Поширювалась драматична поезія. Єгипетське віршування не знало рими, 

повторення перших частин у рядку, ритмічних паралелізмів. Багато віршів мали 

філософську тематику. Поети Середнього царства залишили багато зразків 

прекрасної любовної лірики. У період Нового царства в окремий літературний 

жанр виділилась релігійна поезія, зразком якої є "Гімн богу Атону". Складалися 

оди та гімни, що прославляли фараонів. Героїчні подвиги Рамсеса II під час 

Кадешської битви з хеттами оспівані в "Поемі про Кадешську битву". Від Нового 

царства дійшло багато повчань. Популярними були також робочі пісні, в яких 

прості трудівники скаржилися на життя, та казки, що перегукувалися з міфами. 

Були досить поширеними пісні про кохання. У стародавньому Єгипті освіта дуже 

цінувалася. Хлопчики, а іноді й дівчата навчалися в платних школах, що існували 

при храмах. Вони вчилися писати на розбитих глиняних черепках, а потім - на 

папірусах. Учні переписували різні тексти, вірші, казки. У єгипетському 

суспільстві дуже шанувався культ грамотності. З доби Нового царства єгипетське 

жрецтво намагалося перетворити освіту на свою монополію. Навіть фараон не міг 

користуватися релігійно-філософськими трактатами, що зберігалися при храмах. 

На це потрібен був дозвіл жрецької колегії. Значних висот досягли єгиптяни в 

розвитку наукових знань. Система іригаційних споруд і піраміди - свідчення 

високорозвинутої інженерії і геометрії, мистецтво бальзамування - доказ 

практичних досягнень староєгипетських хіміків і медиків. Система писемності 

стала базою для історичної науки, що відображено в царських і династичних 

списках та літописах. Необхідність обчислювати періоди розливів Нілу зумовило 

створення астрономії. Про глибокі астрономічні знання періоду Стародавнього 

царства свідчить точна орієнтація (до Г) пірамід за сторонами світу. Єгиптяни 

вміли передбачати затемнення Сонця та інші явища природи, особливо періоди і 

висоту розливу Нілу, від чого залежало ведення зрошувальної системи сільського 

господарства. Вони знали планети Марс, Юпітер, Меркурій, Сатурн і Венеру, 

створили своєрідну карту зоряного неба. В епоху Стародавнього царства 

винайдено сонячний календар. Календарний рік складався з 365 діб. Рік поділявся 



на 12 місяців по 30 діб кожний. До року додавалися 5 святкових діб. Але 

високосного року єгиптяни не знали, тому єгипетський календарний рік наставав 

раніше за природний на чверть доби щороку. Добу ділили на 24 години. Вдень 

єгиптяни орієнтувалися в часі за сонячним годинником, а вночі - за зорями. Ці 

досягнення прикладної астрономії єгиптян стали надбанням усього людства. В 

епоху Нового царства (1580-1085 pp. до н.е.) єгиптяни навчилися визначати 

нічний час за допомогою водяного годинника. Особливого розвитку в Єгипті 

набула математика, що була тісно пов´язана з практичним життям. Єгиптяни 

користувалися десятковою системою числення, їм були відомі арифметичні та 

геометричні прогресії. Щоб будувати піраміди та палаци, потрібно було вміти 

обчислювати об´єми піраміди, півкулі, циліндра. VIII тис. до н.е. єгиптяни 

розв´язували рівняння з одним невідомим, знаходили площу трикутника. Система 

числення була десяткова, але єгиптяни не знали позиційного принципу. Вони 

користувалися примітивною системою дробів. Від періоду Середнього царства до 

нас дійшли практичні підручники з математики і геометрії. У папірусі Райнда 

зібрано 80 задач, у так званому Московському папірусі - 25 задач. Значних успіхів 

єгиптяни досягли в галузі медичних знань. Розвиток бальзамування допоміг 

жерцям-лікарям оволодіти знаннями з анатомії людини і сприяв розвитку 

хірургічної медицини. Єгипетські лікарі славились в усьому світі. Під час 

розкопок археологи знайшли в Єгипті багато бронзових хірургічних інструментів 

та десять медичних папірусів з описами хвороб і рецептами. З-поміж них і папірус 

довжиною 20,5 метрів. Грецький історик Геродот писав, що в єгиптян багато 

лікарів, які лікують очі, голову, зуби, шлунок. Хворого лікували ліками, читаючи 

молитви і заклинання. Завдяки глибоким медичним знанням лікарі робили 

висновки про функціонування людського організму. Так, єгиптяни знали про роль 

головного мозку і його вплив на весь організм. їм вже була відома кровоносна 

система людини. Так, в одному з папірусів міститься інформація про 22 судини, 

які йдуть від серця і діють кожна по-своєму на окремі органи. Значний інтерес 

становлять досягнення єгипетського мистецтва. Його характерні риси 

визначались величною монументальністю, чітким, майже геометричним 

конструктивізмом і типовою фронтальністю. Реалістичні тенденції виявлялися в 

портретних зображеннях. Особливий староєгипетський художній стиль склався в 

період Раннього Царства. Тоді виробились певні канони (сукупність обов´язкових 

художніх засобів) і розробились пропорції: канон підпорядковував собі художню 

композицію, технічні засоби втілення ідеї, іконографію образів тощо. При 

зображенні людської фігури на площині обличчя та ноги показувались у профіль, 

плечі і очі - в анфас, груди - у 2/3 повороту. Єгиптяни вміли зображувати обличчя; 

вони вибирали таке положення, щоб передати найхарактерніші риси обличчя й 

тіла. Фігури богів і царів були більшими ніж простих смертних. Чоловічі тіла 

передавалися темнішими фарбами, а жіночі - світлішими. Розпис на штукатурці 

робили яскравими фарбами без півтонів. Досить складними багатофігурними 

рельєфами вкриті стіни храмів Нового царства. Архітектура Стародавнього 

Царства пов´язана зі спорудженням гробниць і храмів. Єгипетська архітектура 

вражає своєю монументальністю і грандіозністю. Грандіозні будови мали 

утверджувати ідею могутності царської влади, яку охороняла релігія. 



Найдавніший тип гробниць - це мастаба. У верхньому її поверсі були приміщення 

для статуї померлого та комори для зберігання похоронного реманенту, а в 

підземній частині - камера для саркофага з мумією. Піраміда символізувала 

могутність фараона, його божественну сутність, звеличувала над підданими. 

Першою такою спорудою була гробниця фараона Джосера в Саккара. Найбільші 

гробниці побудували для себе фараони IV династії Хуфу, Хафра та Менкаура. Ці 

піраміди були складовою архітектурних ансамблів з відкритих дворів, 

поминальних храмів, гробниць фараонових родичів. Декоративно вони 

прикрашалися колонами, капітелями, що імітували бутон лотоса, зображення 

священних кобр. Піраміди в Гізі - одно із семи чудес стародавнього світу. Пза - це 

сучасна назва гігантського некрополя стародавнього Латополя (сучасний Каїр). 

Головні пам´ятники Гізи: Сфінкс і Великі піраміди. Це єдине чудо світу, яке 

залишилося від семи, оспіваних греками в II ст. до н. є. Піраміди Хеопса і 

Хефрена побудовані строго по діагоналі з північного сходу на південний захід, 

вони стоять так, що ні одна з них не закриває сонце іншим. Вершини перших двох 

пірамід знаходяться практично на одній висоті, оскільки піраміда Хефрена, менша 

за розміром, знаходиться на вищому плато. Погребальні камери всіх трьох пірамід 

вирубані в скелях. Піраміди Хеопса і Мікеріна мають і інші приміщення, 

розташовані вище. До монументального ансамблю кожної піраміди входив 

поминальний храм на горі, храм у долині та галерея, яка сполучала їх.. Піраміди 

Хеопса і Мікеріна мають по три прилеглі піраміди, розташовані на сході і на 

півдні. В епоху Нового царства архітектура піднялася на новий щабель розвитку. 

Саме в цей період розквітла архітектура храмів. Особливо прикрашалися столиці 

держави Фіви. На честь Амона - Ра, "володаря престолів обох земель", у Фівах 

протягом століть будували величезні храми. Мистецтво скульптури доби Нового 

Царства стало витонченим і граціозним, характеризується пильною увагою до 

внутрішнього світу людини, точним зображенням драматизму життєвих 

переживань. До наших днів дійшли всесвітньовідомі скульптурні портрети 

Ехнатона та його дружини Нефертіті, які справедливо вважаються шедеврами 

світового мистецтва. В епоху Пізнього Царства на художній культурі єгиптян 

позначились іноземні впливи. Архітектура втратила свою монументальність, у 

скульптурний портрет прийшла стилізація. Одним з найбільших досягнень 

художньої культури єгиптян цього періоду була поява Фаюмського портрета - 

попередника європейської іконографії. Культура Стародавнього Сходу мала 

великий вплив на формування європейської цивілізації. Це і грецький алфавіт, 

який виник під прямим впливом Фінікії, і філософські знання Еллади на основі 

творчого засвоєння наукової спадщини єгиптян і вавилонян, і астрономічні 

навички, які йдуть від шумерів, та багато іншого. 

  

 

 

 



Лекція 3 

Тема: Культура епохи Відродження 

Мета: сприяти формуванню естетичного світогляду, поглибити знання, 

залучити до творчої самостійної роботи.  

Методи: словесний, наочний. 

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби та ТЗН: конспект, 

наочності. 

План 

1 Поняття Відродження. 

2 Культура Відродження – перехідна епоха в історії культури Західної і 

Центральної Європи від Середньовіччя до Нового часу. 

3 Пошуки ідеалу справедливості й свободи. 

4 Утопічний соціалізм і його вплив на розвиток літератури. 

5 Наукові відкриття епохи Відродження. 

Література 

1 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. 

2 Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - К.: Знання, 2000.  

3 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000. 

4 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995.  

5 Порьяз     А.В.     Мировая     культура:     Возрождение.     Эпоха     

Великих географических открытий. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

6 Білецький П.О. Рафаель. – К.: Мистецтво, 1990. 

7 Герлингс Ш. Сто знаменитих художников мира. – Харьков: Белград, 2009. 

8 Мещерина Е.Г. Западноевропейская жанровая живопись. – Москва : 

ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. 

 

 Відродження - новий етап в історії світової культури. В цей час були закладені 

основи сучасної науки, високого рівня досяглалітература, що отримала з 

винайденням книгодрукування більшого поширення. В основі культури 

Відродження лежить принцип гуманізму, що утверджуєгідність і красу людини, її 

розуму і волі, її творчих сил. Відродження або Ренесанс (від французького 

renaissanse) — це перехідна епохав історії культури Західної і Центральної 

Європи від Середньовіччя до Нового часу. Розпочалася вона в Італії у XIV ст., в 

інших країнах — у XV ст. Ренесанс був зумовлений розкладом феодального ладу і 

зародженням ранньокапіталістичних відносин.У цей переломний час на зміну 

людині зі старим світоглядом на авансцену вийшла громадсько-активна, діяльна 

людина з новим світосприйняттям, новими ідеалами і цінностями, яка здобувала 

собі визнання не родовитим походженням, а знаннями, розумом, здібностями. 

Отже, провідна роль у суспільстві переходить від дворянства до людей різних 

професій, спеціалістів з різних галузей знання — філософів, філологів, митців, 

поетів, майстрів, інженерів, всіх тих, хто замість «божественного» став вивчати 



все «людське». Звідси і їх назва — гуманісти (від лат. humanus — людський). 

Вони боролися за свободу думки, наукових пошуків і творчості, і кінець кінцем 

створили новий, раціональний та життєрадісний світогляд, який дістав назву 

«гуманізм». Утверджуючи новий світогляд, гуманісти звернулися до античної 

культурної спадщини, стали відроджувати її (звідси термін «Відродження»), бо 

відчули в ній близький їм дух гуманізму, природній інтерес до всього земного, яке 

ігнорувалося церквою. Таким чином, гуманістам належить видатна роль у 

збереженні античної культурної спадщини. Однак культура Відродження не була 

простим поверненням до античної. Культурні діячі шукали і знаходили в 

античності основи моральності і гуманізму і, спираючись на них, творили своє 

власне світосприйняття, пройняте ідеаламивеличі людини, соціальної 

справедливості і свободи. Саме в цей час виник утопічний соціалізм. Томас Мор 

(1478-1535) написав відому «Утопію» (1516), в якій виклав своє бачення 

ідеального ладу, заснованого на суспільній власності, централізованій організації 

виробництва і розподілу та демократичній формі державного управління. 

Томмазо Кампанелла (1568-1639) у книзі «Місто Сонця» (1602) змалював 

ідеальне суспільство, в якому знищено приватну власність на засоби виробництва, 

ліквідовано соціальну нерівність, утверджено ідеал соціальної справедливості; 

виробництво основане на високій техніці і свідомій праці всіх громадян, а 

розподіл вироблених товарів та продуктів ведеться за потребами; керують 

державою мудреці і жерці на чолі з папою. В епоху Ренесансу зроблено багато 

великих наукових відкриттів, пов’язаних з розвитком торгівлі, мореплавства, 

будівництва, військової техніки. Внаслідок морських подорожей Христофора 

Колумба (1451-1506), Васко да Гами (1469-1524), Фернана Магеллана (1480-1521) 

було відкрито американський континент, доведено, що Земля мас форму кулі, 

встановлено основні контури морів, океанів та суші. Революційний переворот 

стався в астрономії: польський астроном Міколай Коперник (1473-1543) у праці 

«Про обертання небесних сфер» (1543) обгрунтував геліоцентричну систему 

Всесвіту. Німецький вчений Йоганн Кеплер (1571-1630) відкрив закони руху 

планет, які підтверджували і розвивали систему М. Коперника. Були закладені 

основи теоретичної хімії, збагатилися науковими досягненнями геологія, 

ботаніка, медицина. Іспанський медик Мігель Сервет (1509-1553) дослідив мале 

коло кровообігу, передбачив існування невидимих кровоносних судин — 

капілярів. Були розробленінові методи лікування хвороб, що виходили за межі 

християнських догматів у поясненні біологічної структури людини, закладені 

принципи матеріалістичного підходу до суті живих організмів. Матеріальна 

культура епохи Відродження була збагачена бурхливим розвитком техніки, 

зокрема гірничої справи, металургії, суднобудування. Розвивалося ткацтво, 

гончарство, скловидування. У виробництво стали впроваджувати гідравлічні 

двигуни, токарні верстати, гірничі машини й механізми для піднімання вантажів, 

вентиляції рудників. Великий італійський художник, учений та інженер Леонардо 

да Вінчі (1452-1519) сконструював перші літальні апарати, розробив проекти 

парашута, захисних та гідравлічних споруд. Німецький винахідник Йоганн 

Гутенберг (1394-1468) винайшов дерев’яний друкарський прес, поклавши початок 

книгодрукуванню в Європі, що відкрило широкіможливості для розповсюдження 



ідей гуманізму, досягнень науки і культури. Істотний злам відбувся в осмисленні 

суті держави та історії суспільства. Диктатура церкви була ліквідована, наука 

відкинула божественно-надприродне тлумачення історії, її почали розглядати як 

наслідок діяльності самих людей. Вчені шукали реальні причини та фактори 

розвитку історії, намагались встановити закономірності суспільного прогресу. 

Італійський діяч і письменник Нікколо Макіавеллі (1469-1527) зробив спробу 

розкрити закономірності розвитку історії, одним із перших висунув ідею класової 

боротьби як рушійної сили історичного прогресу.  

 

Лекція 4 

 

Тема: Європейська культура 19ст. 

Мета: сприяти формуванню естетичного світогляду, поглибити знання, залучити 

до творчої самостійної роботи.  

Методи: словесний, наочний. 

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби та ТЗН: конспект, 

наочності. 

 

План 

1 Культура періоду розвитку вільної конкуренції. 

2 Промисловий переворот і урбанізація. 

3 Розвиток класичного природознавства у науці. 

4 Філософські системи: Г.Гегеля, Ф.Шелінга, І.Канта. 

5 Романтизм: причини його появи та особливості у художній культурі. 

6 Критичний реалізм: його особливості та недоліки. 

7 Постімпресіонізм. Натуралізм як течія в художній культурі. 

 

Література 

1 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. 

2 Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та 

української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2002. 

3 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000. 

4 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995. 

5 Стивенсон Н. Самые знаменитые архитектурные сооружения мира. – 

Харьков : Клуб семейного досуга, 2008.  

6 Герлингс Ш. Сто знаменитих художников мира. – Харьков: Белград, 2009. 

7 Котельникова Т.М. Импрессионизм. – Москва: „Олма ПРЕСС”, 2003. 
 

 Історія європейської культури XIX ст. формувалася під могутнім впливом ідей 

Просвітництва та Французької революції. Розвиток філософської думки протягом 

XIX ст. був спрямований на відкриття нових можливостей людини, 

переосмислення її місця й ролі у багатомірному і складному світі, що дало нові 



імпульси для розвитку мистецько-художнього процесу. Французькі просвітителі 

високо оцінювали моральне значення мистецтва, акцентуючи увагу на його 

високій виховній місії. Проте згодом був переоцінений вплив культури на 

розвиток суспільства. Якщо раніше цей вплив, розглядався як благо, то зростання 

соціальної нерівності в суспільстві, моральна і фізична деградація людини 

переросли в глобальну філософську проблему, що стала домінантною в наступних 

культурологічних дослідженнях. Філософією Просвітництва сутність культури 

пов´язувалася з досягненням особистої свободи людини в межах соціальної 

системи. Природа створила людину такою, що тільки через діяльність вона 

формує і себе і навколишній світ, підкреслював І. Кант (1724-1804). Культура в 

його розумінні - це здатність людини контролювати свою біологічну сутність, 

вміння поставити моральний обов´язок вище від власних інтересів. Подальший 

розвиток дослідження проблем культури пов´язують з ім´ям І. Гердера (1744-

1803). Одним з перших він проголосив, що немає культурних і некультурних 

народів, заперечував поділ людства на раси. Філософ підкреслював, що фізичні й 

духовні якості людей формуються під впливом природного і соціального 

середовища, існує лише певна різниця у рівні їхнього розвитку. Культурно-

філософська концепція І. Гердера мала великий вплив на подальше гуманістичне 

розуміння культури, особливо щодо проблеми історичної спадковості в розвитку 

культури людства. Важливим для розвитку світоглядних засад європейської 

культури став висновок Г. Гегеля (1770-1831) про те, що суть культури полягає у 

звільнені людини від суб´єктивного свавілля і в піднесенні її до рівня суспільної 

істоти. Велике значення для розвитку світоглядних засад культури XIX ст. набула 

антропологічна концепція Л. Фейербаха (1804-1872), в якій обстоювалася 

необхідність поєднання інтересів кожної людини і суспільства. Щасливою 

людина може бути тільки при існуванні відповідних умов. Л. Фейербах 

наголошував, що умови життя мають бути людяними. Саме в необхідності надати 

людині можливості для задоволення найважливіших потреб наголошував 

представник класичного утопічного соціалізму Сен-Сімон (1760-1825). Бурхливий 

розвиток капіталізму, до того часу змальований ідеальним, продемонстрував 

глибокі суперечності між багатством і бідністю, між громадським потягом і 

егоїзмом правлячих кіл. Важливо, що представники класичного утопічного 

соціалізму, насамперед Фур´є (1772-1837), передбачали розкіт культури, науки, 

освіти як життєво важливих складових майбутнього суспільства - гармонійного, 

радісного і морально чистого. Проте реальне суспільне життя було далеке від 

цього ідеалу. Революційні перетворення збудили національні почуття 

європейських народів. Відгуком на ці суспільні явища був розвиток філософських 

підвалин романтизму в Німеччині на зламі XVIII і XIX ст. членами "ієнського 

гуртка" (м. Ієн поблизу Веймара) братами А.-В. г Ф. Шлегелями. Вони 

пропагували розкуте, нічим і ніким не обмежене мистецтво. Згодом представники 

романтичного напряму обстоювали концепцію вічної боротьби зі злом, тому що 

саме ця боротьба не дає злу панувати у світі. Романтики до аналізу дійсності 

підходили з позицій вічних суспільних ідеалів, сконцентрувавшись на 

внутрішньому світі людини. Друга половина XIX ст. пройшла під могутнім 

впливом досягнень у галузі науки і техніки. Новітня революція в природознавстві 



розпочалася з фізики, а період 1895-1916 pp. здобув назву її "героїчної стадії". 

Результати досліджень І. Полюя, К. Рентгена, подружжя Кюрі, Н. Бора, Е. 

Резерфорда, М. Планка, А. Ейнштейна мали величезний вплив на суспільну 

свідомість передусім особливою складністю, незбагненністю висновків. Важливе 

місце в житті почало належати хімії, особливо завдяки практичному застосуванню 

її винаходів, насамперед у Німеччині (вибілювачі, барвники, штучні фарби). У 60-

х pp. XIX ст. було прокладено трансатлантичний кабель, постійно 

вдосконалювалися телеграфні лінії, апаратура і комунікації. На кінець XIX ст. всі 

європейські держави були зв´язані між собою телеграфом. Розширення і 

прискорення потоку інформації стало важливим чинником культурного прогресу. 

Технічний переворот другої половини XIX ст. вплинув на матеріальне 

середовище, в якому жили люди, і на спосіб їхнього життя. З появою електрики 

змінився характер освітлення вулиць, приміщень, з´явилися трамвай, метро 

(Лондон, 1861), приміський електротранспорт, автомобілі. Усе це забезпечувало 

мобільність населення, сприяло активному спілкуванню людей з різних регіонів. 

Результатом розвитку досліджень у галузі науки і техніки стала поява 

фотомистецтва (створення хіміко-технічними засобами зорового образу, який 

фіксує момент реальної дійсності)1, а згодом і кіно-фотомистецтва (винайшли в 

1895 р. брати Люм´єри). З появою репродуктивних форм мистецькі твори почали 

поширюватися швидше. Під впливом науково-технічних досягнень панівний до 

цього часу релігійно-естетичний досвід все більше розглядався як другорядний. 

Усе це зруйнувало традиційну механістичну картину світу, водночас породило 

впевненість у домінуванні науки над мистецтвом. Проблема впливу науки на 

культуру і суспільство в цілому була провідною в розвитку філософської думки 

XIX ст. О. Конт (1798-1857) запропонував основний принцип позитивізму - 

справжнє знання досягається як результат конкретних наук, тому суспільні науки 

мають ґрунтуватися на природничих. Засновники прагматизму Ч. Пірс (1839-

1914) та У. Джеймс (1842-1910) вважали, що будь-який висновок, який претендує 

на істину, має мати практичні наслідки. В "Основах психології" (1890) У. Джеймс 

зазначав, що прагматизм не визнає нічого, що практично не стосується людського 

життя. Соціальні конфлікти, суперечливі наслідки технічного прогресу, злиденне 

становище робітників сприяли розвитку і певній популярності марксистської 

філософії. К. Маркс (1818-1883) і Ф. Енгельс (1820-1895) розглядали проблему 

експлуатації не як особисте питання, а як соціально значуще. Перевага 

пролетаріату, з погляду марксизму, полягала в тому, що він є „годувальником" 

суспільства, творцем матеріальних благ. Це зменшувало значення 

інтелектуальних цінностей, проголошувало як норму відсутність патріотизму і 

моральних переваг у представників цього класу. Наприкінці XIX ст. відбулися 

суттєві зрушення в багатьох сферах суспільного життя. Криза духовних засад 

сприяла появі нового світогляду, який базувався на індивідуалізмі, 

аристократичному презирстві до всього буденного, вимагав витончених форм. 

Філософією опановує розчарування в ідеї прогресу як прогресі розуму. Намагання 

людини зрозуміти суть своєї біологічної природи привело до втрати її 

попереднього світоглядного статусу як "вінця природи", натомість з´являється 

розуміння людини як "комбінації фізико-хімічних сполучень", homo faber, який 



виробляє знаряддя праці. Фотографію як спосіб світлозапису з використанням 

оптичних прийомів і хімічних реакцій вперше застосували художник Л. Дагер і 

винахідник Ж. Н´єпс та продемонстрували громадськості 7 січня 1839 р. у 

Франції. Винахід оцінили по-різному: як смерть живопису внаслідок появи 

фотографії (П. Деларош) і як мистецтво, що буде співробітничати із сонцем (А. 

Ламартін), і як досягнення, що має велике значення для науки і менше - для 

живопису. На всіх ступенях розвитку фотографії вона мала перевагу в 

достовірності й документальності образу, тому згодом перетворилася на 

самостійний вид мистецтва. Здобутки технічного прогресу неправомірно 

розглядалися як прогрес усієї культури, що призвело до переоцінки економічного 

фактора в житті суспільства. Як зазначав М. Вебер (1864-1920), активність і 

підприємливість, індивідуалізм і лібералізм, раціоналізм і практицизм стали 

характерними рисами західної буржуазної культури. Не інтелектуалізація, а 

граничне спрощення "економічної людини", що стала фанатом своєї справи, 

відмова від колективних цінностей і гуманізму були характерними ознаками 

провідного буржуазного стану. Поряд з цим у філософії все більше актуалізується 

проблема людського існування. Апокаліпсичним відчуттям історії відзначався 

російський символізм. Філософ В. Соловйов (1853-1910) - теоретик 

ортодоксального натхнення, вбачав у величі Росії батьківщину спасіння людства, 

третій Рим. Одним з головних завдань російські філософи (М. Бердяев, П. 

Флоренський) вважали створення нової релігійної свідомості на підставі синтезу 

християнської ідей та філософії. На зламі століть істину все більше шукають у 

несвідомому - на цих підвалинах формується філософія життя в поглядах Ф. 

Ніцше: основа життя - це воля, інстинкт влади, а якщо його немає, то істота 

деградує; А. Бергсона: життя - це безперервне творче становлення; О. Шпенглера: 

про початок "закостеніння" творчих джерел культури, розповсюдження культури 

"вшир" і появу масової культури. Поступово набуває популярності психоаналіз 3. 

Фрейда про творчо-спонукальну роль несвідомого і сексуального почуття, що 

згодом набуло поширення в практиці психоаналітичного дешифрування художніх 

образів. Надзвичайно швидкі темпи соціальної поляризації суспільства, розвиток 

технічної основи культури багатьма культурологами розглядалися як фатальне 

явище для культури. Але головною тенденцією в розвитку культури тих часів 

була потреба у формуванні нових духовних орієнтирів, своєрідного бачення краси 

світу, ствердження естетично розвиненої особистості. На початку XIX ст., під 

впливом вражень від результатів археологічних досліджень в Італії і Греції, 

виникає нова хвиля класицизму, який у досягненні ідеальних форм відмовлявся 

від випадкового, мінливого і тимчасового. Зокрема в Росії особливість цього 

стилю полягала в простоті, наближеній до аскетизму: Казанський собор (1801-

1811) - арх. А. Вороніхін; ансамблі Васйлівського острова з приміщенням Біржі в 

Петербурзі (1804-1816) - арх. Тома де Томон. Наполеонівська доба у Франції 

(1804-1814) пов´язана з піднесенням ампіру (від франц. impire - імперія) - стилю в 

архітектурі і мистецтві перших трьох десятиріч XIX ст., основу якого становили 

традиції величної архітектури Стародавнього Єгипту і Стародавнього Риму. 

Архітектура ампіру уславлювала національну могутність, військові перемоги 

держави, владу імператора Найкраще ці ідеї відбивалися у спорудженні обелісків, 



колон, тріумфальних арок (Вандомська колона, Тріумфальна арка в Парижі). 

Архітектурні споруди були прикрашені орнаментами з мотивів єгипетських 

рельєфів, орлами, лавровими вінками, зображеннями левів та фантастичних 

тварин. Під впливом французького згодом вирізняється російський ампір - 

художній стиль, що відбивав претензії імператорського двору Росії на статус 

світової столиці після перемоги у війні 1812 р. Його провідниками були 

архітектори К. Россі, В. Стасов, О. Монферран. Вони перетворили Санкт-

Петербург на імперське ампірне місто, де панували симетрія, гармонія, 

пропорційність і статичність забудови центру, доповнюючи тим самим просторові 

вирішення в практиці світової архітектури. Згодом класицизм і надмірно 

пафосний ампір увійшли в протиріччя з національними художніми традиціями 

різних країн. Жорстка нормативність класицизму, схематизм художніх образів, 

спрощеність естетичних оцінок згодом виявилися недостатніми в мінливому світі 

XIX ст. Саме це привело до піднесення нової течії - романтизму. Романтизм (від. 

франц. romantisme - дивне, фантастичне) - ідейний і художній напрям у культурі 

першої половини XIX ст., який характеризується відмовою від нормативного 

мислення, особливим наголосом на індивідуальності митця, цікавістю до всього 

неповторного, несхожого, сприйняттям природи як безкінечного процесу 

становлення і руйнування. Цей стиль охопив усі сфери духовного життя і всі види 

мистецтв. Як загальноєвропейська течія, романтизм став наслідком глибоких 

розчарувань у післяреволюційному облаштуванні суспільства на початку XIX ст. 

Романтики протестували проти раціональності, утилітарного підходу до життя, 

нівелювання особистості. Недосконалість світу, відсутність чіткої перспективи 

розвитку породили почуття безвиході, "світової скорботи". Темою романтичних 

творів здебільшого були думки про гармонійне і недосяжне минуле, що не 

повернеться, і невідоме майбутнє. Герої романтизму були видатними і 

особливими. їх вирізняв ліризм, самотність, здатність до жертовності, до бунту. 

Реальні обставини життя людей майже не цікавили романтиків. Яскраві, 

неординарні характери їх героїв розкривалися на фоні стихії природи, суспільних 

потрясінь, стародавніх подій історії. Романтики прагнули створити в мистецтві 

недосяжне - ідеальний і досконалий світ людських взаємин. Тому романтичні 

твори мають два виміри - ідею найвищих людських чеснот і відкидання 

спотвореного реального життя (Д. Г. Байрон, "Пригоди Чарльз-Гарольда"). 

Природа була вічною цінністю у творчості романтиків, її стихія заворожувала, 

збігалася з людськими пристрастями, проте завжди залишалася вільною і 

нескореною (М. Лєрмонтов, "Демон", "Думи"). Красою мистецтва вони воліли 

врятувати світ. Це був час тріумфу поезії. Велике значення для європейських 

народів мало зацікавлення романтиків національними традиціями, народними 

мовами, звичаями, подіями минулого, насамперед середньовіччям (історичні 

романи В. Скотта). Письменники-романтики відкрили європейцям ідеалізоване 

минуле, зацікавили мандрами (Д. Ф. Купер "Останній з могікан"), пізнанням 

невідомого. Романтизм сприяв появі й популярності нових жанрів (зародження 

професійної журналістики і критики Е. По), відкрив нові можливості для творчого 

експерименту (народні казки братів Я. і В. Грімм, казки-фантазії Е. Гофмана). 

Величною фігурою періоду романтизму є французький письменник В. Гюго 



(1802-1885). Герої його романів ("Собор Паризької Богоматері", "Знедолені", 

"Людина, що сміється") наділені могутньою силою духу, здатні на самопожертву, 

є переможцями обставин і творцями власного щастя. Романтизм у живопису 

вирізнявся динамізмом композиції, стрімкими рухами зображень, яскравими 

кольорами, контрастом світла і тіні, екзо-тичністю сюжетів. Риси художніх творів 

епохи класицизму - велич, ретельне вимальовування деталей, статичність фігур - 

відійшли в минуле. Художні романтичні твори першої половини XIX ст. 

зображували в портретах характерні риси, сум´яття почуттів, драматизм і 

трагічність образу. У романтизмі на той час не було певної системи принципів, це 

було більше відчуття, емоційний твір. У живопису романтизм представлений 

кількома напрямами. Для майстрів французького романтизму більш характерна 

динамічна тематика з героїчним або драматичним змістом. Першим художником 

цього напряму вважають Т. Жеріко (1791-1824) - палкого прихильника героїки 

наполеонівської доби. Поєднання прийомів класицизму і романтизму дало 

неперевершений результат у головному полотні його творчості "Пліт Медузи". Е. 

Делакруа (1798-1863) -лідер романтизму в образотворчому мистецтві, тематика 

творів якого приводила до дискусій, адже митець не обходив трагічних сторінок 

революційних подій першої половини XIX ст. в Європі ("Різня на Хіосі", 

"Свобода на барикадах"). Німецький романтизм характеризувався домінуванням 

релігійно-патріархальної тематики, меланхолічним настроєм творів (Ф. Руни, К. 

Фридрих, П. Корнеліус). Англійський - фантастичними і релігійно-міфічними 

мотивами (У. Блейк, У. Тернер), а також створенням перших етюдів на пленері 

(Д. Коистебл, "Собор у Солсбері з саду єпископа", "Віз для сіна"). У російському 

романтизмі провідна роль належала портрету і пейзажу (О. Кипренський, К. 

Брюллов). Серед іспанських митців найвидатніших успіхів на ниві романтизму 

досяг Гойя (Франсіско Хосе Гойя- і-Лусьєнтес). Напередодні "весни народів" і 

революцій 1848 р. політичні мотиви в мистецтві стали домінуючими. Митці в 

країнах, які боролися за національне визволення, часто перетворювалися на 

національні символи (композитори Ф. Шопен, Ф. Ліст, Д. Верді, поети А. 

Міцкевич, Ш. Петефї). Найяскравішим романтиком у музиці тих часів вважають 

Людвіга ван Бетховена (1770-1827) за глибоку патетику його творів, могутній, 

піднесений настрій. На відміну від романтизму реалізм - це мистецтво "втрачених 

ілюзій", жорсткої дійсності і суду над нею. Реалізм (від франц. realisme - дійсний) 

-напрям у літературі та мистецтві, який сповідував необхідність правдивого 

відображення дійсності. Його зародження відноситься до 20-30-х років XIX ст. 

Найповніше він був представлений у Франції творчістю письменників О. де 

Бальзака (1799-1850) і Стендаля (1783-1842), в Англії - Ч. Діккенса (1812-1870), в 

Росії -Л.Толстого (1828-1910), Ф.Достоевського (1821-1881). Загалом реалізм 

пройшов етапи формування за законом прискореного художнього розвитку, коли 

митці починали свій творчий шлях як романтики, а згодом переходили на позиції 

реалізму. Саме це було характерним для творчості В. Гюго, О. Пушкіна, М. 

Лєрмонтова. Творчість представників цього художнього напряму вирізняла 

широка палітра проблем, що піддавалися аналізу: психологічні прояви людських 

характерів, побут героїв, світ речей і природи. Представники цього напряму 

шукали не красу, а правду. їх творчості притаманний більший аналітизм, чіткість і 



конкретність у висловлюваннях, жорстке руйнування ілюзій, тісний зв´язок з 

конкретною ситуацією і обставинами. Реалізм вводить новий принцип 

узагальнення - типізацію, коли у типових обставинах дійсності діють типові герої. 

Саме це дозволяє митцям підійти до принципово нового висновку для літератури 

- людину формує соціальне середовище, хоч для мільйонів це середовище на той 

час залишалося жахливим. Для показу "темного царства" "принижених і 

скривджених", що було "звичайною історією" для тогочасного суспільства, 

використовували сатиру, комедію. Мистецькі і художні реалістичні твори сприяли 

подальшому розумінню сучасниками суспільства, в якому вони живуть, робили 

людину міцнішою, допомагали глибше зрозуміти мінливий світ. Провідне місце в 

літературі XIX ст. посів прозовий роман. Саме цей жанр давав можливість 

створити широкі літературні полотна, показати героїв протягом багатьох років 

його життя, розробляти декілька сюжетних ліній. В англійській літературі 

провідниками реалізму були Ч. Діккенс ("Пригоди Олівера Твіста", "Крамниця 

старожитностей"), У. Теккерей ("Ярмарок суєти"). Вони змалювали провідний 

буржуазний стан суспільства, який був заклопотаний своїми дрібними 

проблемами. Європейської слави здобула творчість французького майстра 

реалізму Стендаля (Анрі Марі Бейль,) особливо завдяки його романам "Червоне і 

чорне" і "Пармський монастир". О. де Бальзак створив енциклопедію сучасного 

йому суспільства, об´єднавши свої твори циклом "Людська комедія". Йому по 

праву відведена роль лідера реалістичної школи першої половини XIX ст. Не 

меншою популярністю користувалися романи Г. Флобера ("Мадам Боварі", 

"Виховання почуттів"). Російський реалізм цього періоду відзначався гострим 

аналізом моральних проблем: Л. Толстой ("Війна і мир", "Анна Кареніна"), Ф. 

Достоєвський ("Злочин і покарання"). Високого розвитку реалізм досяг в 

образотворчому мистецтві. У 1870 р. в Санкт-Петербурзі було створено 

Товариство пересувних художніх виставок (1870-1922). Своєю творчістю 

"передвижники" започаткували нову естетичну програму, основу якої становили 

психологізм, виразність засобів, реалістичне зображення подій вітчизняної історії, 

типові образи людей та природи. Художники-передвижники працювали в різних 

жанрах: портрет, пейзаж, побутовий живопис, історичні сюжети та ін. У 1880-

1890-х роках внаслідок кризи соціально-побутового жанру став домінувати жанр 

салонного портрету і пейзажу (К. Коровін, І. Левітан, В. Полєнов). На середину 

XIX ст. реалізм був представлений багатьма національними та стилістичними 

варіантами, проте всім їм були притаманні однакові ознаки: достовірність, уважне 

дослідження навколишнього світу, ствердження естетичної цінності 

повсякденного життя, показ дійсності у часовому вимірі. У сучасній науці досить 

поширений термін "соціокультурна криза", яка визначається як порушення 

балансу структурної впорядкованості локальної соціокультурної системи, 

руйнування механізмів її дії. Причини такого явища можуть бути як зовнішні 

(зміна природо-кліматичних умов у зоні існування спільноти, війни, агресія 

тощо), так і внутрішні, пов´язані з політичною або економічною кризою в 

суспільстві, кризою пануючої ідеології, соціальних інститутів. Наслідком 

культурної кризи, як правило, стає зміна стереотипів свідомості і поведінки, 

девальвація традиційних норм соціального життя, моралі. У свідомості людей 



починають переважати індивідуальні, сімейні культурні цінності, значно 

знижується їх рівень соціальної інтегрованості. Головною ознакою кризового 

стану культури, чим вона відрізняється від попереднього періоду, розквіту або 

стабільності, є насамперед стан самовідчуття людини всередині культури. Якщо 

особистість психологічно комфортна і гармонійна, то говорити про кризу рано. 

Навпаки, якщо в душі людини переважають відчуття відчуженості, самотності, 

слабкості - це є свідченням занепаду самої культури. Від часів Просвітництва в 

європейській культурологічній думці панували ідеї безупинного і поступального 

культурного прогресу людства. Процес історичного і культурного розвитку 

сприймався як закономірність, яка врешті веде цивілізовані і нецивілізовані 

народи до всепланетарного єднання. Великими завоюваннями такого культурного 

прогресу вважались розвиток науки, освіти, техніки, ідеї раціоналізму та 

гуманізму. Однак уже в середині XIX ст. ідеї культурної еволюції та 

Європоцентризму (Європа - зразок для всього культурного світу) почали 

викликати сумнів, а згодом зазнали перегляду і критики. Стало очевидним, що 

технічний і науковий прогрес зовсім не веде до прогресу соціального, а 

європейський раціоналізм подекуди заводить людину в пастку духовності. Теорія 

кризових явищ у культурі виникла саме на шляху пошуку інтелектуальною елітою 

виходу з духовної глибокої кризи, що панувала в європейському суспільстві на 

межі XIX і XX ст. Філософи, поети, письменники, художники цього часу з 

прискіпливою увагою звертались до попередніх кризових епох в історії людства, 

шукаючи в них відповіді на злободенні питання. У напруженій духовній 

атмосфері європейського "fin de siecle" (кінця епохи) зародилися такі унікальні 

культурні феномени, як символізм, декаданс, сецесія, російський "срібний вік", 

модернізм. Уся європейська філософія на межі XIX і XX ст. намагалася проана-

лізувати причини втрати цілісного культурного архетипу, пропонувала різні 

шляхи до його повернення. Філософському осмисленню кризових явищ у 

культурі багато уваги присвятили Ф. Ніцше, 3. Фрейд, К. Ярсперс, О. Шпенглер, 

М. Вебер, Г. Зіммель, російські релігійні філософи М. Бердяев, С. Соловйов, П. 

Флоренський, С. Булгаков та ін. Криза, на думку багатьох учених, є обов´язковим 

і закономірним етапом у розвитку будь-якої культури. Це переломний момент, 

який веде культуру або до загибелі внаслідок накопичення критичної маси 

проблем і негараздів, або стимулює внутрішні сили культури до самооновлення, 

трансформації і розвитку, а відтак - спонукає виникненню нової якості. З 

найбільшою гостротою проблему кризи культури поставив Ф. Ніцше, визначивши 

її формулою "загибель Бога". Найхарактернішими ознаками кризового стану 

Ніцше вважав деформацію свідомості європейця, в якій правда та істина втратили 

всякий сенс і витісняються брехнею, лицедійством, дурманом. Пророкуючи 

можливість нового злету людства, вчений покладав надію на сильну особистість, 

закликав максимально мобілізувати людський дух шляхом подолання 

християнства. Під зовсім іншим кутом зору розглядала цю проблему російська 

релігійно-філософська думка. її предтеча, російський письменник Ф. 

Достоєвський, у багатьох своїх творах, показуючи одержимість "передової" 

інтелігенції ідеєю руйнування та ідеєю антихриста, в "Братах Карамазових" 

поставив питання: "Якщо Бога немає, то значить все дозволене?" Яку високу мету 



не переслідувала б людина, якою величною чи сильною вона не хотіла б бути, але 

зрікшися християнської моралі, підкоряючи засоби меті, вона готує загибель 

людству і своїй душі. В численних публіцистичних виступах, зокрема в збірці 

"Віхи" (1909) російські релігійні філософи закликали інтелігенцію повернутись 

обличчям до Бога напередодні апокаліпсису, однак у суспільстві мало хто 

прислухався до їхніх пророцтв. У зв´язку з аналізом кризових явищ у культурі 

цього періоду слід особливу увагу звернути на феномен російського "срібного 

віку". Ця епоха тривала близько 40 років, починаючи з творчості Достоєвського 

(80-і роки XIX ст.) і завершуючи утвердженням радянської влади в Росії (1922). 

Сьогодні загально визначено, що попри всю неоднозначність, суперечність і 

кризовий стан культури на межі віків саме на російському ґрунті йшов найбільш 

інтенсивний і плідний порівняно з іншими країнами світу пошук нових шляхів 

розвитку людства. Протистояння праці стало генератором могутніх духовних сил, 

забезпечило світовий злет російської літератури, поезії, музики, театру, 

драматургії, філософії, мистецтва, науки. Досить згадати лише імена деяких 

корифеїв цього часу - Ф. Достоєвського, Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, О. 

Блока, А. Ахматової, М. Цвєтаєвої, Б. Пастернака, О. Мандельштама, С. 

Рахманінова, С. Прокоф´єва, І. Стравінського, С. Дягілєва, М. Бердяева, П. 

Сорокіна, П. Флоренського, С. Солов´йова, М. Врубеля, О. Бенуа та ін. Якщо 

пушкінський "золотий вік" був входженням Росії в світовий духовний простір, то 

"срібний вік" був часом її культурної гегемонії, а на думку багатьох дослідників, - 

найвагомішим внеском Росії у світову культуру. Кризові явища в європейській 

культурі другої половини XIX ст. призвели до пошуку нових засобів вираження. 

Так, реалістична тенденція в літературі і мистецтві поступово трансформувалася в 

натуралізм (від франц. Naturalisme і лат. natura - природа) - напрям у 

європейському мистецтві останньої третини XIX ст., для якого характерна пильна 

увага до характеру людини в його соціальному та біологічному аспектах, 

фактографічне відтворення повсякденності. Прихильники цього напряму 

покладалися на визначальний вплив долі, жорсткої зумовленості поведінки 

людини соціальним середовищем, побутом, спадковістю. Провідним теоретиком 

цього напряму був письменник Еміль Золя ("Гроші", "Жерміналь"). Художня 

концепція натуралізму полягала в тому, що людина сама по собі заслуговує на 

увагу в кожному конкретному прояві, усі подробиці про неї мають велике 

значення. Ледь не з науковою ретельністю натуралісти намагалися "спіймати" 

дійсність у тенета мистецтва, перетворюючись на регістраторів мільйонів даних. 

Фаталізм, песимізм та соціальна апатія притаманні творам митців натуралізму. 

Саме це й стало провісником наближення епохи декадансу (від франц. decadence - 

занепад) - означення кризового стану духовної культури наприкінці XIX - на 

початку XX ст. Вперше риси безнадії та занепадництва з´явились у французькому 

символізмі, у теоретиків концепції "мистецтво для мистецтва" (Д. Рескін, О. 

Уайльд), а також імпресіоністів. Історія імпресіонізму в мистецтві пов´язана з 

вісьмома виставками картин у 1874-1886 pp. його представників (К. Моне, П. 

Ренуар, Е. Дега, К. Піссаро). Імпресіонізм (від франц. impressinnisme, impression - 

враження) - напрям у мистецтві останньої третини XIX - початку XX ст., 

представники якого надавали першочергового значення показу унікальності 



моменту, неповторній миттєвості в буденних, звичайних речах. Свою назву 

отримав після першої виставки картин, на якій демонструвалася картина Клода 

Моне (1840-1926) "Враження. Схід сонця". Це була унікальна спроба розчинити 

колір у світлі, передати рух повітря, насиченість сонячних променів. Мистецтво 

імпресіоністів вражає світлом, прозорістю, милуванням звичайними речами, 

відрізняється спробами відтворити рух повітря, надаючи тим самим предмету 

більшої зримості, підкреслити кольорову палітру, мінливість обрисів предмета (К. 

О. Моне, "Стіг сіна", "Руанський собор"). Для майстрів цього напряму не існувало 

другорядних речей, звичайне побутове життя в їхній творчості набувало 

святкових рис і було об´єктом особливого інтересу. Імпресіоністи створили 

новаторську для свого часу живописну систему пленеру, їхні твори вирізняє 

відсутність чіткої побудови композиції, асиметрія, складні ракурси. Імпресіоністи 

досконало володіли мистецтвом відтворення міміки, постави і жесту людей різних 

професій (Е. Дега, "Відпочинок танцівниці"). Цікавими темами їхньої творчості є 

зображення дитячих та юнацьких образів (П. О. Ренуар). Кризові елементи в 

творчості імпресіоністів пов´язані з надмірною індивідуалізацією стильових 

елементів. Запропонований ними метод відзначався поверховістю, відсутністю 

соціальних узагальнень. Намагаючись бути ближче до натури, бажаючи створити 

полотна реалістичніші, ніж полотна класиків реалізму, імпресіоністи призвели 

цей напрям до кризи. Схильність до "естетики потворного" знайшла свій прояв у 

зображенні найнижчих верств суспільства - повій, сутенерів, п´яниць та ін. Вони 

остаточно зруйнували систему академічної картини і підготували ґрунт для 

наступного розвитку неформального мистецтва. Як з´ясувалося згодом, 

поверховість, абстрагування імпресіонізму мали руйнівні наслідки для традицій 

образотворчого мистецтва, з нього розпочався глибокий занепад живопису (О. 

Шпенглер). Першим імпресіоністом у скульптурі вважають О. Родена (1840-

1917), який досяг високого ступеня досконалості завдяки поєднанню рухливої, 

рельєфної поверхні твору, світлотіньових ефектів і внутрішнього напруження 

("Ворота Аду"). Неперевершені його твори, присвячені темі кохання - 

"Поцілунок", "Вічний кумир". Імпресіонізм у музиці найяскравіше представлений 

у творчості К. Дебюссі (1862-1918, симфонічні ескізи "Море") і М. Равеля (1875-

1937, балет "Дафніс і Хлоя"). Наприкінці XIX ст. відбулися суттєві зрушення в 

багатьох сферах суспільного життя. Буржуазне суспільство досягло високих 

стандартів розвитку, а досягнення в галузі науки і техніки були просто 

вражаючими. Це призвело до надмірного захоплення емпіричною реальністю, 

ідеями ірраціоналістичної філософії. Криза духовних засад сприяла появі в 

мистецькій творчості мотивів утоми, душевного дискомфорту, страху і 

невпевненості. Саме ці настрої відбив символізм (від франц. symbolism - знак, 

символ) - напрям у європейській філософії, літературі й художній культурі на 

межі XIX і XX ст., світоглядні засади якого базувалися на впевненості в існуванні 

поза світом реальних речей іншої надчуттєвої дійсності, наблизитися до якої 

можуть лише творчі особистості. Одним з головних завдань цієї течії було 

довести пріоритет духовного над матеріальним, дистанціюватися як від офіційної 

культури, так і від спрощеної культури "крамарів", які зруйнували традиційну 

систему цінностей. Символісти наголошували, що немає прямих відповідей на 



принципово важливі питання людського буття. Світ побудований як ієрархічна 

система, де присутнє вічне й тимчасове, земне й небесне. Знайти вічний ідеал, що 

знаходиться за межами людського сприйняття, схилитися перед красою світу, 

відчути вічність людина може, лише коли наблизиться до таємниці світобудови. 

Проте це породжує також сум´яття почуттів, стан невпевненості, суму і тривоги. 

Загалом символізм став реакцією на суспільну жорстокість, домінування сили і 

грошей, він запропонував суспільству потяг до високого, світлого і неземного. 

Головними темами символізму були проблеми смерті, кохання, події 

євангельської історії та європейського Середньовіччя. У символістській поезії 

домінували містичні мотиви, пошук істини за межами "земного кола". Символізм 

приваблював митців пошуками витончених засобів передавання складних 

почуттів. Якщо імпресіоністи намагалися створити загальну картину з множини 

окремих вражень, то символісти через загальне оцінювали суть конкретного. 

Найвищого рівня символізм досяг у французькій літературі (1860-1870). Його 

провідниками стали П. Верлен (1844-1896), С. Малларме (1842-1898), А. Рембо 

(1854-1891). Ідея переосмислення долі людини на зламі століть представлена в 

поезіях представників російського символізму А. Белого (1880-1934, 

"Петербург"), О. Блока (1880-1921, "Роза і хрест"). У живопису символізм 

звертається до фантастичних, уявних істот (М. Врубель "Демон", "Царівна-

Лебідь"). Символіка натяків, ліричний настрій і гармонія - здобутки художніх 

творів В. Борисова-Мусатова ("Автопортрет із сестрою", "Водоймище"). 

Алегоричні композиції притаманні французькому символізму (О. Редон, "Життя 

святої Женев´єви"). Міфологічні мотиви із зображенням кентаврів, лісових німф 

домінують у німецькому символістичному живописі (А. Бьоклін, "Острів 

мертвих", Ф. фон Штук, "Люцифер", "Смерть"). Загалом символізм у живопису не 

виробив своєї художньої мови, тому не може претендувати на те, щоб називатися 

художнім стилем. Найчастіше символісти використовували пластичну систему 

модерну і неокласики, часом застосовували форсований колір і гротеск, 

попереджуючи цим авангардні течії XX ст. Для розвитку архітектури другої 

половини XIX ст. характерні численні напрями: еклектика і стилізація, модерн 

(національно-романтична і раціоналістична течії, неокласицизм та ін.). Еклектизм 

(від грец. eklektikos -вибирати) - штучне безсистемне поєднання різнорідних і 

часом протилежних стильових елементів. Витоки еклектизму як певного методу 

сягають естетики романтизму, особливо у сповідуванні "вільного переміщення в 

історичному часі". Еклектика характеризувалася значним розширенням географії 

архітектурних стилів: специфічні форми Сходу використовували в архітектурі 

Заходу і навпаки. Еклектичний підхід особливо застосовувався при оздобленні 

приватних особняків, з притаманною тому часу "філософією достатку" (або 

"показового багатства", "остраху порожнечі"), яка відбивала бажання власника 

виконати внутрішнє оздоблення із застосуванням елементів найрозкішніших 

стилів. Як правило, анфілади кімнат палаців Австрії, Франції і Німеччини 

оформлювалися в стилях "усіх Людовиків". Завдяки прискореному розвитку 

промисловості й швидкому збагаченню представників буржуазії еклектичне 

мислення набувало домінантних рис у тогочасному суспільстві. Машинне 

виробництво дозволяло наповнити ринок дешевими підробками під старовину. 



Ілюзія розкоші, декорування, застосування сурогатних матеріалів, багате 

оздоблення споруд і враження розкоші стали ознаками вікторіанського стилю в 

Англії - умовна назва еклектичного мистецтва другої половини XIX ст., яке 

оформилося в часи правління королеви Вікторії (1830-1901). У Росії архітектор К. 

Тон (1794-1881) свідомо проектував церкви у "русько-візантійському стилі", 

поєднуючи елементи візантійської архітектури, російського зодчества XVI-XUI 

ст., класицизму. Поряд з цим респектабельні приміщення (банки, парламенти) 

продовжували будувати у формі класицизму. Поступово етап еклектики замінює 

модерн (від фр. modernus - сучасний) - художній стиль у європейській і 

американській архітектурі та мистецтві, для якого характерне зближення різних 

видів мистецтва, поєднання традицій античності, середньовіччя, класицизму і 

романтизму, художніх концепцій Заходу і Сходу. Був поширений у 1886-1914 pp. 

і охопив усі види пластичних мистецтв, у тому числі графіку, декоративно-

прикладне і театрально-декораційне мистецтво. Поява модерну пояснювалася 

намаганням знайти новий великий стиль, подолати еклектизм та історизм, падіння 

художнього смаку в індустріальну добу. Часом модерном називають більше 

історичний період ("поворот століття") в розвитку архітектури і мистецтва, маючи 

на увазі його особливе значення в продукуванні новий ідей. Головним критерієм 

краси була проголошена цілісність художнього образу, починаючи від 

проектування будинку до інтер´єру, меблів, посуду, прикрас. За риси елітарності, 

витонченості цей стиль називають "стилем мільйонерів". Спочатку характерною 

особливістю модерну в архітектурі і мистецтві стала так звана "вигнута лінія" 

(вигнуті стебла рослин, зображення морської хвилі, лебединої шиї тощо), 

започаткована в творчості бельгійського архітектора В. Орта (1861-1947). Поряд з 

цим митці модерну захоплювалися національно-романтичними мотивами, 

використанням декоративних елементів, демонстрацією нових можливостей 

металу та скла в архітектурі, створенням нового інтер´єру приміщень. Поступово 

тема "вигнутої лінії" поступилася прямому куту, квадрату і колу. Новий стиль 

"Modern style" розпочався з поєднання ремесла і мистецтва. Представник нового 

стилю у Франції "ар нуво" ("нове мистецтво") Е. Галле був художником-

декоратором, який створив флоріальний стиль. Його вази з намальованими 

квітами виглядали надзвичайно натурально. У Німеччині стиль модерн відомий 

як "югенд-стиль" (молодий стиль), в Австрії - "сецесіон" (від лат. secessio - 

відокремлення). Особливу роль у розвитку архітектури доби модерну, її 

раціоналістичних тенденцій відіграли промислові та інженерні споруди (мости, 

портові споруди), під час будівництва яких використовувалися нові конструкції, 

нові системи, форми, матеріали: металевий каркас, підвісні системи, залізобетон 

тощо. Інженерні споруди, зокрема Ейфелева башта, приміщення біржі в 

Амстердамі (1897-1907), Верхні торговельні ряди в Москві (1889-1893), 

демонстрували надзвичайні можливості металевих конструкцій, сприяли 

посиленню раціональних підходів до функціонально-конструктивної основи 

будинків. Модерн був останнім великим художнім стилем. Відмова від його 

принципів на початку XX ст. була водночас і відмовою від ідей художності 

взагалі. Отже, XIX ст. породило оригінальні літературно-мистецькі течії, які 

відбивали сум´яття почуттів, нестабільність тогочасного суспільства. У 



суперництві і співпраці митці шукали істину та високе призначення людини. 

Складні соціальні колізії з надзвичайною силою загострили почуття особистості, 

індивідуальності, поставили проблему цінності людського життя, індивідуальної 

свободи і водночас відповідальності людини за долю світу і майбутнє людства. У 

культурному житті почав визначатися новий рівень історичного синтезу - 

глобалізація людської історії. Перша світова війна і подальші події XX ст. 

остаточно підтвердили думки про те, що доля людини, народу, нації нерозривні з 

долею людства, і пошук шляхів виходу з глобальної кризи все людство повинно 

шукати спільно. Можливо, символічним є те, що саме в Україні, в Києві, в роки 

громадянського лихоліття остаточно визріло і сформувалось одне з найбільш 

яскравих філософських вчень про долю людства - вчення про ноосферу В. 

Вернадського. Людство, на думку вченого, повинно подолати глобальну кризу 

завершенням еволюції біосфери і входженням у сферу планетарного розуму і 

душі - ноосферу. 

 

Лекція 5 

 

Тема: Національна культура, її рушійні сили на початку формування 

української народності 

Мета: сприяти формуванню естетичного світогляду, поглибити знання, 

залучити до творчої самостійної роботи.  

Методи: словесний, наочний. 

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби та ТЗН: конспект, 

наочності. 

 

План 

1 Етапи формування української народності. Етнічний склад населення 

України  

2 Ментальність та національний характер українців  

3 Основні види господарської діяльності українців як чинник формування 

національного характеру. 
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Кожна з існуючих у світі культур є унікальною та складає невід'ємну частину 

скарбниці світової культури. На розвиток етнічної культури впливає широке коло 

чинників, таких як: історичний шлях народу, взаємовплив з іншими народами; 

соціальні, економічні, екологічні умови; культурна політика держави та інші. При 

цьому національна культура повинна розглядатися як цілісна система, що 

включає і фольклорно-етнографічні шари, і внесок в неї різних верств населення 

протягом тривалого історичного шляху, і вплив культури інших народів, і 

досягнення вихідців з країни, які проживають за її межами. Потрібно особливо 

зазначити, що кожний народ в культурній сфері створює своєрідний, властивий 

тільки йому образ. Народ (грецькою - “етнос”) - поняття багатопланове. Частіше 

за все в цей термін вкладається таке значення: етнос - це історична спільність 

людей, яка склалася на певній території та володіє стабільними особливостями 

мови, культури і психічного складу, а також усвідомленням своєї єдності і 

відмінності від інших. Останнє зазвичай зафіксоване в етнонімі (самоназві) 

народу. Сформований етнос виступає як соціальний організм, який 

самовідтворюється шляхом переважно етнічно однорідних шлюбів і передачі 

новим поколінням мови, традицій і т.д. Для більш стійкого існування етнос 

прагне до створення своєї соціально-територіальної організації (держави). Для 

внутрішньої єдності народу найважливіше значення має культура, яка надає 

людям усвідомлення своєї спільності. Культура як необхідний компонент, і як 

одна з особливостей етносу, забезпечує його повноцінне функціонування. Але 

часто відбувається й зворотний процес - конвергенція (зближення) етнічних 

культур внаслідок історичного розвитку і взаємодії народів. Тому сьогодні 

культуру кожного етносу характеризує сукупність, з одного боку, національно-

специфічних, а з іншого – загальнолюдських компонентів. Формування етнічної 

культури нерозривно пов'язане з формуванням самого народу (етногенезом). 

Тож, розглядаючи різноманітні аспекти української культури, слід зупинитися й 

на проблемах етногенезу українців. Серед вчених, які вивчають походження 

народів, зокрема й українського, побутують два погляди – автохтонізм та 

міграціонізм. Автохтоністи вважають, що народ має органічний, спадкоємний 

зв’язок з найдавнішими мешканцями своєї землі, незважаючи на різні міграції, 

злиття чи змішування племен. Міграціоністи ж твердять, що головну роль в 

етногенезі народу відіграють постійні рухи, пересування (міграції) народів. Із 

широкого спектру теорій формування української народності виокремимо 

наступні: 

1) теорія “споконвічності” - українці існують стільки, скільки взагалі існує 

людина сучасного типу, тобто від 30-40 тис. до 2-3 млн. років; 

2) теорія автохтонності (М.Грушевський), згідно з якою етнічну основу українців 

складало населення пізнього палеоліту, яке проживало на території України, а 

росіяни і білоруси мали свою окрему етнічну основу і територію проживання; 



3) теорія “єдиної колиски” (була загальноприйнятою в СРСР у 30-80-і рр. ХХ ст.): 

зародження і розвиток трьох близьких слов'янських народів з єдиної 

древньоруської народності; 

4) теорія “незалежного розвитку окремих східнослов'янських народів”, тобто 

українців, росіян, білорусів, яка набула поширення останнім часом. 

На сьогодняшній день ряд дослідників вважають, що Київська Русь була 

поліетнічною державою, тобто багатонаціональною, тож початком націогенезису 

українців вони визначають період Київської Русі, хоч він і не досяг завершення в 

зазначений період. Лише згодом, внаслідок несприятливих історичних обставин, 

цей процес поновився в XV-XVII сторіччях. Остаточно український етнос 

сформувався на рубежі XVI-XVII ст., причому каталізаторами цього процесу 

стали кілька факторів: загроза фізичного знищення з боку Степу (утворення 

Кримського ханства), національний та релігійний гніт польської шляхти і 

внутрішня зрада еліти – перехід аристократії до католицтва і укладення 

церковної унії. На хвилі національної боротьби зростала й національна 

самосвідомість. Остання проявилася на кількох рівнях: на побутовому – в 

усвідомленні своєї приналежності до “руського народу”, й на вищому, 

ідеологічному – у посиленні боротьбі за національні права. Звичайно, 

народонаселення, що населяла сучасну територію України на різних етапах 

формування народності не було етнічно однорідним протягом тисячоліть, та все 

ж при всіх міграціях та асиміляціях ядро етносу залишалось, зберігало та 

накопичувало історичну пам’ять, звичаї, вірування, етнографічні особливості — 

інакше українці не були б тими, ким є нині, тобто, культурний генофонд не 

переривався протягом довготривалих війн, лихоліть, які випали на долю нашого 

народу. 

В етногенетичних і етнокультурних процесах, що відбувалися в Україні, вчені 

виділяютю наступні етапи: 

І. Трипільська доба (V — ІІІ тисячоліття до н.е.) 

ІІ. Післятрипільська доба (ІІ тисячоліття до н.е.) 

ІІІ. Скіфо-сарматська доба (VІІ ст. до н.е. — ІІІ ст. н.е.) 

ІV. Слов’янська доба (від середини І тисячоліття н.е.) 

V. Доба Русі — України (від VІІ ст. н.е.). 

Трипільська доба Однією із складових частин індоєвропейскої спільності, що 

почалася близько V тисячоліття до н.е., є трипільська археологічна культура. 

Початок трипільської доби в Україні сучасна історична наука датує першими 

сторіччями V тис. до н.е. Період ІV — початку ІІІ тис. до н.е. — час найбільшого 

розвитку трипільської культури. Крім України, трипільці займали величезні 

простори Східної Європи: їхні поселення знайдені в Словаччині, Румунії, на 

Балканському півострові. Раніше офіційна історична наука не визнавала 

трипільців пращурами українців, проте існує досить вагома система доказів 

визначної ролі трипільської культури у формуванні сучасної української нації. Це 

перш за все висновки Вікентія Хвойки та інших науковців. Періодизація 

трипільської культури не має одностайності серед істориків. Це пояснюється тим, 

що наприкінці ІІІ тисячоліття до н.е., трипільці, мабуть, були підкорені іншими 

племенами, тому їхні матеріальні пам’ятки зазнали змін, що ускладнює 



ідентифікацію їх з трипільськими. Та все ж топографія трипільських поселень 

майже завжди збігається з розміщенням сучасних українських селищ переважно 

чорноземних районів. Найбільшими трипільськими поселеннями 

(суперцентрами) були протоміста в межиріччі Дніпра та Південного Бугу: 

Майданецьке, Доброводи, Талянки та ін. Площа цих поселень іноді сягає 400 г., 

кількість жител — тисяча й більше. Великий інтерес становить гончарство 

трипільців, яким найповніше представлене їх мистецтво. Це різної форми 

розписний посуд: глечики, миски, макітри, жертовні посудини у вигляді тварин 

(бика, вепра тощо), модельки житла, біноклевидні (спарені) посудини, які 

нагадують українські горщики-близнята, а також керамічні писанки, жіночі 

скульптурки, пряслиця та ін. Це пов’язано з тим, що у сучасному гончарстві, 

вишивках, килимах, різьбленні, розписах зберігається чимало типових елементів 

трипільського орнаментально-декоративного мистецтва. Отже, успадкувавши 

певну суму елементів матеріальної культури трипільців, українці лише змінили 

свій антропологічний тип, що аж ніяк не заперечує їхньої автохтонності на нашій 

землі, адже автохтонність — це не лише наслідок біологічної зміни поколінь. 

Такі явища відомі й серед інших народів. Так, наприклад, турки зберегли свою 

мову, але втратили антропологічний тип (з монголоїдів перетворилися в 

європеоїдів). Можемо сподіватися, що найближчим часом з’являться серйозні 

наукові докази генетичного зв’язку трипільської культури з людністю сучасної 

України — адже маємо безліч археологічних, лінгвістичних, етнографічних, 

міфологічних доказів цього. Післятрипільська доба На межі ІІІ — ІІ тисячоліття 

до н.е. трипільська культура зазнає занепаду, припиняється життя в багатьох 

трипільських поселеннях. Можливо трипільці були раптово винищені іншими 

племенами. Про це свідчать археологічні знахідки: залишена глина зі слідами 

жіночих пальців, яка приготована для ліплення посуду, спалене житло. На зміну 

землеробським племенам трипільської культури прийшли племена з 

примітивнішою, грубішою керамікою — культура, яка в археології отримала 

назву шнурової кераміки за способом орнаментації посуду за допомогою 

скрученого шнура (мотузки). Провідною галуззю господарства більшості народів 

у ІІ тисячолітті до н.е. стає скотарство, поширюється також конярство, 

вдосконалюється зброя. Войовничі племена, що прийшли на зміну трипільців не 

оселялися на місцях їх поселень. Отже, чорноземи не цікавили прийдешні 

племена. Натомість свої поселення вони розташовували в добре захищених, 

недоступних для нападів місцях: на берегових кручах, горбах, обгороджуючи їх 

захисними валами, ровами, що свідчить про рід їх занять. Переорієнтація 

господарства призвела до зростання ролі чоловіка — скотаря, вершника, воїна. 

Матріархальні відносини поступово переростають у патріархальні, але роль 

жінки ще довго залишається значною і в післятрипільський час. Бурхливі 

еволюційні процеси ІІ тисячоліття до н.е. свідчать про значні зміни в житті 

людей, які проживали на території сучасної України. Але не варто думати, що 

трипільська культура була повністю знищена на всіх теренах України, навпаки — 

багато археологічних досліджень доводять, що у формуванні 

середньодніпровських та верхньодністровських племен у першу чергу брали 

участь нащадки пізньотрипільського населення. Наявність мальованого 



трипільського посуду серед комплексів шнурової кераміки свідчить про те, що 

трипільці не зникли остаточно, змішалися з новою післятрипільською культурою. 

Таким чином епоха бронзи принесла в Україну деякі етнічні зміни, 

переорієнтацію господарства на скотарство як провідну галузь, але не знищила й 

землеробства. Слід зазначити, що в міфології, культах чимало рис успадковано 

від трипільців. Одними з представників пізнього етапу цієї культури були 

племена, відомі в історії як кіммерійці. Деякі вчені вважають, що кіммерійці 

заселили південь України, прийшовши не з Азії, як гадали раніше, а з 

Наддніпрянщини, і частина їхньої культури успадкована від пізньотрипільської, з 

переорієнтацією на скотарство. Мова кіммерійців, залишки якої дійшли до нас у 

вигляді власних імен царів та деякого топонімічного і гідронімічного матеріалу 

(назви поселень, річок та ін.), має чимало мовних рис успадкованих від 

трипільців. Про це свідчить дешифрування найдавнішої у світі абетки трипільців, 

зразки якої іноді знаходять на глиняному посуді, пряслицях тощо. Загалом у 

кіммерійській культурі спостерігається багато рис, успадкованих від попередніх 

культур. Поховання здійснювалися в курганах і в ґрунтових могильниках, хоча 

відомі й поховання спалених в урнах. Будівлі — глинобитно-каркасні з 

жертовниками, як у трипільців. Кераміка — конічні миски, макітри, прикрашені 

геометричними орнаментами: трикутниками, ромбами, зигзагами, штриховками. 

Зброя, прикраси, казани виготовлялися з бронзи. В кіммерійські часи (початок І 

тисячоліття до н.е.) хліборобство знову починає набувати того значення, яке воно 

мало за трипільської доби. Роль хліборобської громади стає значно вищою, ніж 

роль скотарів і вершників. Знову, як і за часів трипільців, зростає кількість 

населення, відбувається збагачення людності як за рахунок експорту хліба, так і 

завдяки розвитку ремесел, промислів тощо. Отже, всі ці факти ще раз 

підтверджують безперервність етнокультурних процесів в Україні. 

Скіфо-сарматська доба. 

Початок скіфської епохи представлений чорноліською археологічною культурою. 

Скіфи згадуються в ассірійських джерелах першої половини VІІ ст. до н.е. як 

войовничий народ, котрий з Причорномор’я проникав у Малу Азію, завойовуючи 

на своєму шляху місцеві племена, а в кінці цього ж століття знову повернувся в 

Причорномор’я. Держава скіфів у різний час простягалася від степів України до 

Волги й Уралу, а їхні кургани є навіть на Алтаї. В цей же період на захід від 

Дністра жили й племена фракійців, котрі, змішуючись зі скіфами, стали предками 

сучасних буковинців, гуцулів, бойків, лемків та інших етнографічних груп 

українців. Найбільш ранні скіфські поселення відкриті на берегах Бузького 

лиману (Миколаївщина). Найбільш відомими скіфськими городищами в Україні є 

Шарпинське і Пастирське (Херсонщина), Немирівське (Поділля), Мотронинське 

(Київщина), Більське (Полтавщина) — вони навіть більші й величніші, ніж 

городища князівської доби ХІ-ХІІІ ст. Досить цікавим аспектом скіфології є те, 

що за межами України знаходять тільки скіфські могили, а городища їхні 

розташовані переважно на Полтавщині, Київщині, Поділлі, Причорномор’ї. В 

культурі скіфів яскраво виділяються риси, які успадкували українці. Скіфи 

шанували гостей, подаючи їм хліб-сіль, їм було властиве побратимство, яке 

побутувало ще й у Запорозькій Січі. Поминальний обряд “тризна”, який 



справлявся на могилі померлого, був традиційним у скіфів, слов’ян, русичів, 

українців. Скіфські племена були витіснені племенами сарматів, які проживали 

на сході від скіфських володінь (Приазов’я, Поволжя, Південне Приуралля). 

Генетична спорідненість їх зі скіфами не викликає сумніву, адже походження їх 

спільне і сягає глибокої давнини — від племен зрубної культури. Про 

спорідненість скіфів і сарматів писав ще Геродот — він переказав легенду про 

походження сарматів від шлюбу скіфів з амазонками. Чіткі хронологічні межі 

сарматського періоду на теренах України встановити нелегко і датується він 

приблизно ІІІ ст. до н.е. — ІІІ ст. н.е. Пам’ятки культури сарматів мають спільні 

риси зі скіфськими: подібні орнаменти на глиняному посуді, литі з бронзи казани, 

котрі, мабуть, виконували роль ритуального посуду. Серед культових предметів 

можна також назвати бронзові дзеркала, глиняні курильниці, кам’яні тарелі, що 

застосовувались для розпалювання жертовного вогню. Мистецтво звіриного 

стилю притаманне сарматам такою ж мірою, як і скіфам. Озброєння істотно 

нічим не відрізнялося від скіфського. Одяг сарматів, про який дізнаємося з 

численних зображень на різних мистецьких виробах, складався з короткої 

сорочки, штанів, пояса, довгого плаща, скріпленого на плечі спеціальною 

пряжкою чи застібкою (фібулою). Типове взуття сарматів, як і скіфів, м’які 

шкіряні чобітки. Цікавою пам’яткою сарматського ремесла є чотириколісний віз, 

зроблений з дерева без жодного цвяха чи металевих деталей, скріплений лише за 

допомогою дерев’яних шипів. Звичайно, на початку свого розвитку сармати жили 

на далекій периферії Скіфії і складались з багатьох племен. Найбільш значними 

серед них були алани, роксолани, язиги, аорси, сіраки, аріаки, масагети та ін. 

Формування сарматського етносу не було лише результатом простого розвитку 

скіфів — змішуючись із численними місцевими племенами, вони певною мірою 

змінювали свій антропологічний тип, набуваючи деяких азійських рис. Вчені 

припускають, що поява сарматів на території сучасної України, в деякій мірі було 

поверненням нащадків скіфських скотарів на землю своїх предків. Цікаво, що 

назва сармати або савромати довго зберігалася у пам’яті українського народу, 

який традиційно вважав себе нащадком “славних роксоланів”. У козацьких, 

літописах зустрічаємо такі вислови: “наші козако-сарматські предки”, “князь 

сарматський і гетьман усього Запорозького війська”, “провінції козако-руські 

савроматійські” та ін. Близько ІІІ ст. н.е. відбуваються складні процеси, відомі в 

історичній науці як доба великого переселення народів. За результатами 

антропологічних досліджень у часи великого переселення народів населення 

України принципових етнічних змін не зазнало. Іноетнічні племена готів і гунів, 

які потрапляли на Подніпров’я та Побужжя поступово асимілювалися місцевим 

населенням і повністю слов’янізувалися. Слов'янська доба. Близько середини ІІІ 

ст. н.е. в межиріччі Бугу й Дністра виникає черняхівська культура. Дослідники 

стверджують, що у формуванні цієї культури брало участь населення Північного 

Причорномор’я, Подністров’я і Прикарпаття, яке пов’язують зі слов’янами — 

антами. Корені слов’янської культури можна віднайти вже у бронзовому віці. 

Найбільше пам’яток, що засвідчують безперервність етногенетичних процесів 

формування слов’ян, знаходять на території Польщі й сусідніх з нею держав. 

Зародками слов’янських культур вважають лужицьку, пшеворську, зарубинецьку, 



черняхівську, празьку, корчацьку, луко-райковецьку, роменсько-боршевську та 

інші археологічні культури, значна частина яких пов’язана саме з територією 

України. Пам’ятки лужицької культури поширені на широких просторах від 

Ельби й Вісли до Балтики й Північної Моравії, а пізніше — до українського 

Полісся і Волині. Пшеворську культуру пов’язують переважно з племенами 

венедів, що жили між Карпатами і Балтійським морем: “венети походять від 

одного кореня і нині відомі під трьома назвами — венетів, антів, склавенів”. 

Зарубинецька культура охоплювала території Півдня Білорусі та Півночі 

України. Черняхівці (за назвою с. Черняхів на Київщині) вважаються 

спадкоємцями зарубинецької культури та ідентифікуються в історичній науці з 

антами. Анти успадкували культуру племен, що жили на цих землях. Спільність 

мови антів зі слов’янськими засвідчують сучасники. Лінгвісти стверджують, що 

анти в V — VІІ ст. говорили мовою, близькою до розмовної мови Київської Русі, 

яка вже мала деякі ознаки української. Отже, анти, успадкувавши частину скіфо-

сарматської культури, їхніх вірувань, звичаїв і мови, стали тією ланкою 

етногенетичного ланцюга, яка поєднала їх із русами, а потім — з українцями. З 

VІІІ — Х ст. слов’янські племена починають заселяти лівий берег Дніпра. У 

східних степах України в ХІ — ХІІІ ст. жили половецькі племена. Деякі з них 

переходили на службу до Руських князів. Половці лишили в наших степах безліч 

своїх пам’яток — кам’яних “баб”, які мають схожість зі скіфськими, та й стояли 

вони переважно на курганах скіфського часу. Таким чином, в етногенезі 

українців брали участь ті народи, які протягом тривалого часу проживали на 

спадкоємних українських землях. Кінцевим результатом процесів етногенезу 

прийнято вважати виникнення народностей. В Європі цей процес закінчився у 

середні віки, хоча нині існують нові концепції безперервного розвитку і постійної 

зміни самого етносу. Історична наука ХХ ст. нав’язувала ідеологічні стереотипи у 

вирішенні питань етногенезу, за якими єдино-правильним вважався погляд на 

походження “трьох братніх народів” (російського, українського та білоруського) 

від одного “спільного кореня”, причому — не раніше XIV ст. Нині не виникає 

жодного сумніву, що розглянуті вище слов’янські племена, а пізніше народ 

Київської Русі, були предками українців. Вже на самому початку нашої писаної 

історії бачимо виразні риси українського народу — звичаї, обряди, ремесла, одяг, 

архітектура, мистецтво тощо. Мова давніх пам’яток, незважаючи на те, що вони 

написані старослов’янською, зберегла чимало лексичних українізмів, фонетичних 

та морфологічних рис, притаманних саме українській мовній традиції.. Етнічне 

виділення українців з маси слов’янських народів відбувалося не внаслідок 

розпаду держави Київська Русь, а навпаки — шляхом консолідації українських 

племен в одній державі зі спільною мовою та етнографічними особливостями, які 

почали складатися близько VІІ ст., і в ІХ ст. уже мали виразні українські риси. 

Саме так етногенез слов’янських народів розглядається й зарубіжними вченими, 

які визначають спадкоємний зв’язок українців з народом Київської Русі. Оскільки 

одна й та ж людина може вважати себе і слов’янином, і українцем, і гуцулом, 

прийнято розрізняти такі поняття як суперетнос — група народів зі спільною 

самосвідомістю, спорідненими мовами та рисами культури (напр., слов’яни, 

угрофіни); термін етнос функціонально відповідає поняттю народ. У межах 



кожного етносу можуть існувати субетноси — певні етнічні групи зі спільними 

етнографічними особливостями (напр., лемки, бойки, гуцули тощо). Певні 

відмінності в побуті, звичаях, одязі, навіть зовнішності наші предки мали з давніх 

давен, так само як і зараз мають свої регіональні особливості культури. Це явище 

цілком закономірне для будь-якого народу, бо воно зумовлене як природно-

географічними умовами, так і характером історичного розвитку. Нині, коли в 

Україні відбуваються активні процеси консолідації, українці відроджують свої 

загальнонаціональні цінності, і намагаються зберегти й розвинути традиції своїх 

етнографічних районів. Особливості мови, культури, самосвідомості, 

господарських зв'язків формують не тільки етнос, а й етнічну територію як 

географічний простір проживання і діяльності певного етносу. Власне територія 

як фізичний вимір знеособлена, однак з її освоєнням з'являються результати 

діяльності того чи іншого народу. Здебільшого це пам'ятки матеріальної 

культури, виробничої і побутової сфери, які відбивають особливості етнічної 

культури. Традиції і побут українського народу, які мають багато 

загальнонаціональних рис, і сьогодні зберігають ряд територіальних 

особливостей. З історико-етнографічної точки зору на території України можна 

виділити такі культурно-історичні зони: Середнє Придніпров'я 

(Надднiпрянщина); Подiлля; Слобожанщина і Полтавщина; Полiсся; Прикарпаття 

(Галичина); Волинь; Закарпаття; Буковина; Південь. Остання зона заселена 

декількома міграційними хвилями, і остаточно її населення сформувалося у 

XVIII-XIX ст. Це наймолодший з точки зору етнографії район України. Південь 

можна в свою чергу розділити на ряд реґіонів: Причорномор'я, Таврію, Донщину 

(Подоння, Донеччину). Потрібно зазначити, що наведений розподіл багато в чому 

умовний. У процесі становлення української нації етнічна територія змінювалась. 

Звісно, що у різні історичні епохи загальна площа і кордони зазнавали змін у 

напрямку відчуження цілих регіонів від етнічного ядра. В Україні досьогодні 

зберігаються етнографічні групи, які мають свої особливості в культурі і мові. 

Найбільш значні з них українські горці (гуцули, лемки, бойки) в Прикарпатті і 

поліщуки, пінчуки, литвини в Поліссі. Раніше серед українців було більше таких 

груп. Але з часом поступово пішли у минуле багато архаїчних, консервативних 

звичаїв і обрядів. В свою чергу набули розвитку нові елементи в побуті і 

духовному житті. Значного поширення набули елементи нового одягу, нові типи 

житла, знаряддя праці. Тобто соціально-економічні умови стали вирішальними 

чинниками, які визначили формування сучасного обличчя української нації, 

вплинули на чисельність і географічне розміщення інших етнічних груп, на 

характер етнічних процесів в Україні загалом. Такі особливості розвитку 

українського нації залишає й на сьогоднішній день широке коло питань для 

подальших досліджень, оскільки цей процес є досить складним і суперечливим. 

 

 

Лекція 6 

Тема: Тенденції розвитку світової та української культури 

Мета: сприяти формуванню естетичного світогляду, поглибити знання, 

залучити до творчої самостійної роботи.  



Методи: словесний, наочний. 

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби та ТЗН: конспект, 

наочності. 

План 

1 Тенденції розвитку світової та української культури ХХ століття.  

2 Модернізм як відображення духовної кризи.  

3. Від тоталітаризму до глобалізації: світовий контекст української культури 

ХХ ст. 

4 Український постмодернізм. 
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 Тенденції розвитку світової та української культури ХХ століття Сучасна культура 

відрізняється динамікою та неймовірним масштабом гостроти протиріч, 

величезними досягненнями і трагічними втратами, неабияким різноманіттям 

духовного життя. Українську культуру ХХ ст., з одного боку, вже важко 

відокремлювати від розвитку світової культури, з іншого боку, дуже яскравою 

становиться її своєрідність, наприклад, визначна роль політичного чинника. 

Величезний гуманістичний потенціал світової культури вже на початку ХХ ст. 

базувався на досвіді попередніх епох. Проблема людини постала на новому рівні, 

було акцентовано увагу на екзистенційних, психологічних, філософсько-релігійних 

вимірах людського буття. В той же час ХХ ст. стало епохою масових соціальних 

зрушень, революційних перетворень, двох світових війн, тоталітарних режимів, які 

поставили під сумнів реалізацію в сучасному суспільстві базових людських прав та 

свобод. Виникає феномен масової, дегуманізованої культури та загострюється її 

протистояння з елітарною культурою, проте часто в одних і тих же культурних 



явищах поєднуються комерційний характер продукту, орієнтація на масовий попит 

та прибуток й одночасно певна інтелектуальна шарада, гра з читачем, глядачем, 

слухачем. Особливо це стосується літератури і образотворчих мистецтв. Саме в ХХ 

ст. стають очевидними вразливі результати і негативні аспекти науково-технічної 

революції. Розвиток індустріальної цивілізації сягає свого апогею і одночасно 

виявляє внутрішні проблеми та конфлікти, пов’язані не тільки з масштабним 

ростом виробництва та споживання (проблеми бруду, чистої води та повітря), 

ядерної зброї (проблеми її розповсюдження та ядерних відходів), але й власно 

розвитком наукових технологій, зокрема в галузі медицини, які актуалізують 

проблему людини як духовної та моральної істоти (евтаназія, генна інженерія, 

трансплантація органів та ін.). В цілому ХХ ст., безумовно, епоха глибокої кризи в 

багатьох сферах соціального, культурного, духовного життя. Кризи зазнала 

беззастережна віра у людський прогрес, безумовну позитивну та перетворюючу 

роль техніки. Складне випробування переживають християнство та його інститути; 

реалістичний метод та усталена система жанрів та стилів. Європейські досягнення 

у науці та техніці, мистецтві та релігії, моралі та праві, розвиток уявлень про красу, 

добро, свободу як основу ціннісної системи людства стали фундаментом й для 

сучасної української культури. 2. Модернізм як відображення духовної кризи 

Перша половина ХХ ст. стала часом панування модерністського напряму в 

мистецтві та інших формах культурного життя, що відображував розчарування, 

розгубленість людини. Джерелом нового світогляду були погляди відомих 

філософів XIX-XX ст., зокрема Артура Шопенгауера (1788-1860), Фрідріха Ніцше 

(1844-1900), Анрі Бергсона (1859-1941) та Зиґмунда Фрейда (1856-1939). Основою 

модерністської ідеології стало критичне ставлення до попереднього досвіду 

людства, а також принцип плюралізму. Плюралізм (лат. pluralis – множинний) 

протистоїть стандартизації буття людства та передбачає множинність науково-

філософських, творчих світобачень та є ідейним підґрунтям різних мистецьких 

новацій. Колишню ієрархічну систему цінностей і норм замінили еклектична суміш 

ціннісних орієнтацій, принципова орієнтація на майбутнє і водночас 

анормативність, уседозволеність, епатажність, принципова орієнтація на новизну у 

всьому. Модернізм (фр. modernisme – новий, сучасний) – термін, що має різні 

значення та інтерпретації. Традиційно сприймається як художньо-естетична 

система, що існувала на початку ХХ ст. та відображувала духовну кризу 

буржуазного суспільства. Модернізм – це також назва, яку було дано історичному, 

філософському та літературному періодові, що тривав приблизно від 1890-го по 

1950 р.; був позначений вірою в єдність досвіду та пануванням універсального. 

Іншими словами, модернізм – це культурна доба, яка завершилася приблизно із 

закінченням Другої світової війни (так званий високий модернізм), що мала заклик 

до певної сукупності спільних стилістичних, культурних та філософських понять 

та методів. На межі ХІХ та ХХ ст. склалися і мали значний вплив на подальший 

розвиток мистецтва такі напрями модернізму як фовізм, футуризм, кубізм, 

експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм та ін. Вони знайшли підтримку у 

багатьох видах мистецтва, тому представлені в живописі, скульптурі, літературі, 

музиці більшості країн Європи й у вітчизняній художній культурі. Цікаво, що саме 

українському модернізму, маємо на увазі творчість Давида Бурлюка (1882-1967), 



Казимира Малевича (1878-1935), Михайла Бойчука (1882-1937) та інших, судилося 

багато в чому визначати шляхи розвитку європейського мистецтва. Модернізму в 

цілому притаманно слідування ідеї перетворення світу, створення нової реальності, 

що в свій час спробували відтворити імпресіоністи. Але початком модернізму 

вважається поява фовізма (фр. – хижак) як художнього напрямку, коли у 1905 р. 

картини Анрі Матісса (1869-1954) були виставлені у Парижі. Яскравих 

представників цього напрямку – Андре Дерена (1880-1954), Альбера Марке (1875-

1947) – називають дикими митцями, що боролись за нове мистецтво. Вони 

повертаються до яскравих фарб, вивчають мистецтво «варварів» та намагаються 

передати настрій митця, а художніми засобами для них становляться колір та різке 

«матеріально відчутне» світло. Наступним яскравим проявом модернізму можна 

вважати футуризм (лат. futurum – майбутнє), що зародився на початку ХХ ст. в 

Італії та набув міжнародної популярності. Спрямованість у майбутнє, культ 

техніки, поетизація швидкості, руху та життя мегаполісів об’єднала багатьох 

митців. Засновник футуризму Філіппо Марінетті (1876-1944), його італійські, 

українські та російські послідовники, а саме Джино Северіні (1883-1966), Умберто 

Боччоні (1882-1916), Давид Бурлюк, Олександра Екстер (1882-1949), Олександр 

Богомазов (1880-1930), Володимир Маяковський (1893-1930), критикували 

академічне мистецтво та формували у новій творчості «динамічний образ» свого 

часу. Послідовним продовженням розвитку нереалістичного мистецтва 

становиться кубізм (фр. cube – куб) – напрямок модернізму, що формується у 

перших десятиліттях ХХ ст. Кубісти зосереджують увагу на пластичних 

композиціях, обмежуючи палітру двома-трьома кольорами, переважно чорним, 

сірим, коричневим. Пабло Пікассо (1881-1973), Жорж Брак (1882-1963) спочатку 

сміливо полемізують з А. Матіссом, а згодом підсумують свої пошуки в концепції 

кубізму. До ідеології кубізму в подальшому приєдналися Фернан Леже (1881-

1955), Робер Делоне (1885-1941), Франтішек Купка (1871-1957), бо саме вони 

вважали доцільним відображення дійсності за допомогою геометричних форм та 

пропорцій. Кубісти спрощують предмети до геометричних форм й створюють свою 

нову реальність з кубиків та інших геометричних форм. На становлення кубізму 

значно вплинули науково-технічні відкриття та новації кінця ХІХ – поч. ХХ ст. У 

художніх експериментах митців Європи на початку ХХ ст. було закладено основу 

експресіонізму (фр. expression – виразність, експресія). У перші роки свого 

розвитку експресіонізм існував як форма індивідуального протесту проти 

капіталістичної дійсності, жорстокості, зла. Але вже Перша світова війна добавила 

нові теми: протест проти війни, приреченості людини, смерті та самотності. Ернст 

Кірхнер (1880-1938), Оскар Кокошка (1886-1980), Едвард Мунк (1863-1944), Франц 

Кафка (1883-1924) були об’єднані саме експресіонізмом на європейському 

просторі, а в українській культурі принципи експресіонізму яскраво відобразилися 

у творчості Марії Котляревської (1902-1984), Ольги Кобилянської (1863-1942), 

Василя Чекригіна (1897-1922), Василя Стефаника (1871-1936). Дуже вражають вже 

назви робіт експресіоністів, наприклад, «Крик», «Людина на колінах», «Сповідь», 

«В’язниця». Своє захоплення новою реальністю демонструє сюрреалізм (фр. sur – 

над, більше ніж), який існує майже століття і сьогодні належить до популярних та 

впливових течій. Його теоретична програма формувалася при безпосередній участі 



З. Фрейда. Фактичним засновником сюрреалізму вважається Андре Бретон (1896-

1960), а найбільш визначним практиком цього напряму мистецтва – Сальвадор 

Далі (1904-1989). Сюрреалісти повністю підтримали ідею З. Фрейда про 

невичерпність позасвідомого та його вплив на життя кожної людини. 

Абсолютизуючи сновидіння, вони намагаються довести загальнолюдський 

характер мистецтва, побудованого за методом образної інтерпретації сну. Звідти ж 

запозичені й образи живописних, літературних, кінематографічних, театральних 

сюрреалістичних творів. З’являються спотворені істоти, породжені хворобливою 

фантазією, символи, зрозумілі лише їх творцям; такі образи Рене Магрітта (1898-

1967), Макса Ернста(1981-1976), Семюеля Беккета (1906-1989), А. Бретона, С. Далі 

та ін. Загалом сюрреалістичні твори не мають оптимістичного змісту, бо людина 

приречена. Отже, сюрреалізм моделює ірраціональну картину світу, властиву 

також мистецтву кіно на ранньому етапі його історії. Образ ХХ ст. більшою мірою 

створений саме кінематографом, який як вид синтетичного мистецтва вже існував 

та стрімко поширювався. На сьогодні його класикою залишаються роботи 

Федеріко Фелліні (1920-1993), Сергія Ейзенштейна (1898-1948), Олександра 

Довженка (1894-1956), Сергія Параджанова (1924-1956). Кінематограф створює 

свою дійсність й довершено передає ілюзію за справжню реальність – саме це 

об’єднує режисерів та сюрреалістів. Уперше заявив про себе в образотворчому 

мистецтві абстракціонізм (лат. abstraction – відокремлення) у 20-х рр. ХХ ст. 

Пізніше він поширився майже на всі види просторових мистецтв. Лідерами 

абстракціонізму стали Василь Кандинський (1866-1944) та Казимир Малевич 

(1878-1935), котрі потім започаткували різновиди цього напрямку. Цікаво, що К. 

Малевич народився, виріс та здобув початкову художню освіту у Києві. Відчутно 

вплинув на становлення абстракціонізму інтуїтивізм А. Бергсона як філософсько-

естетична теорія, за якою художня творчість – це самовиявлення митця, а митець 

має право творити нічим не зумовлену реальність. Відрив абстрактного мистецтва 

від національних традицій привів до заперечення пізнавальної та виховної функцій 

мистецтва, його соціальної спрямованості. На сторінках журналу «Коло і квадрат» 

– теоретичного органу французьких абстракціоністів – абстрактність, 

безпредметність мистецтва абсолютизувалася. Твори абстракціоністів ніяк не 

пов’язані з дійсністю, являють собою нагромадження кольорових плям, 

геометричних фігур. К. Малевич як один з провідних абстракціоністів у своїх 

роботах, наприклад, взагалі намагався звести живопис до двох кольорів – білого і 

чорного, малюючи чорні квадрати на білому тлі. Замість об’єктивної дійсності Піт 

Мондріан (1872-1944), В. Кандинський, К. Малевич ввели у свою творчість 

суб’єктивний світ однієї людини – художника. Так абстракціоністи 

абсолютизували світ власних переживань та емоцій. Весь потенціал 

модерністського світогляду відбився також на формуванні уявлень про елітарну 

культуру. Елітарна культура (фр. elite – відібране, найкраще) створюється 

привілейованою частиною суспільства або професіоналами та призначена для 

освіченого споживача. Як субкультура вона завжди доволі замкнена та протистоїть 

масовій культурі, але згодом масова культура адаптує досягнення елітарної 

культури до потреб більшості у суспільстві. Концепція елітарної культури на 

початку ХХ ст. була розроблена іспанським філософом Хосе Ортегою-і-Гассетом 



(1883-1955). Поширена формула елітарної культури: «мистецтво заради 

мистецтва», а прикладами може бути класична музика, живопис С. Далі, П. 

Пікассо. Спираючись на світоглядний фундамент модерністських пошуків, 

український модернізм вирізнявся визначальною значущістю опори на традиції 

народного мистецтва. Показовим є творчий шлях М. Бойчука, який народився в 

Західній Україні, вивчав мистецтво та ознайомився із багатовіковими художніми 

традиціями у Львові, Кракові, Німеччині. В подальшому він прагнув не тільки 

створити свою концепцію відродження усіх видів українського мистецтва, але й 

відшукати нові традиції для розвитку в Україні сучасного національного стилю. В 

результаті цих пошуків М. Бойчук пов’язав українське мистецтво з мистецькими 

ідеалами Західної Європи, з вимогами сучасності. Саме у творчості українських 

модерністів весь час відчувається романтична схильність до історії та сучасного 

побуту українського села, до фольклору, народних пісень, танців, що зумовило 

продовження модерністських пошуків, відтворення образних і стилістичних 

знахідок цього часу в подальшому – у художній культурі сучасної України. 

Модернізм отримав можливості для розвитку у вітчизняній культурі після 

тривалого періоду розбрату, бурхливих подій в житті Російської імперії, частиною 

політичного та культурного простору якої була Україна, як-то Перша світова війна 

1914-1918 рр., Лютнева і Жовтнева революції 1917 р. В результаті останньої до 

влади прийшли більшовики, відразу після чого в країні розпочалася громадянська 

війна, хід якої виявився особливо не передбаченим і мінливим на території 

України. Цей час став не тільки першим етапом державотворення після 

Гетьманщини, але й досить плідним для української культури. Зокрема, за часів 

панування в Києві уряду гетьмана П. Скоропадського була заснована перша 

Українська Академія наук, а в вирішальних політичних подіях брали безпосередню 

участь такі відомі діячі української культури, як М. Грушевський та В. 

Винниченко. Саме тоді розпочинають свою творчу діяльність ті, хто пізніше став в 

перші лави нової української інтелігенції після остаточної перемоги Радянської 

влади в Україні, і ті представники української інтелектуальної еліти, які чинили 

опір тоталітарному режиму та стали його першими жертвами. В грудні 1922 р. був 

заснований Радянський Союз, і Українська Радянська Соціалістична Республіка 

стала другою за розміром його складовою. Столицею нового утворення у 1919-

1934 рр. був Харків, який відрізнявся сильнішими симпатіями до більшовицької 

влади, ніж Київ в ті часи. Харків же став і центром культурного життя, плідним 

середовищем для утворення різноманітних творчих об’єднань. Найбільш відомими 

серед них були перша масова літературна організація «Плуг» (під керівництвом С. 

Пилипенко), літературна організація пролетарської орієнтації «Пролеткульт», що 

ставила завдання створення пролетарської культури і члени якої доклали зусиль 

для створення інших літературних організацій, насамперед, «Гарту» (засновник В. 

Еллан-Блакитний) та «Вапліте» (М. Хвильовий, М. Яловий, М. Куліш, П. Тичина). 

Серед діячів української культури 20-х рр. були й прихильники таких 

модерністських течій, як символізм (П. Тичина), футуризм (М. Семенко). Низка 

письменників, що вимагали створення нової української літератури, орієнтованої 

на кращі світові взірці, отримала назву неокласиків (М. Рильський, М. Зеров). В 

поезії знаходилось місце як для фольклорної, народнопісенної образності, 



ліричності, так і філософської насиченості та змістовної глибини європейського 

ґатунку, романтичних поривань та реалістичного начала. Основна тема прозових 

творів була визначена тими подіями, які відбувались в житті людини та 

суспільства, палкими надіями та їх спотвореною реалізацією. Зі сторінок роману 

Юрія Яновського «Чотири шаблі» (1930) постають селяни-партизани, у видатному 

творі Валеріана Підмогильного «Місто» (1928) процес урбанізації життя та 

свідомості українського селянина за рахунок відмови від традиційних засад його 

світосприйняття. В прозових творах Миколи Хвильового (1893-1933) 

розкриваються пошуки істини українськими революційними інтелігентами, 

опанування ідеалів та розчарування в них («Я (Романтика)», «Сині етюди», 

«Вальдшнепи», «Санаторійна зона»). Надзвичайно широка палітра ідейно-

естетичних поглядів спонукала до літературної дискусії, яка точилась в 

українському культурному середовищі, її найбільше пожвавлення прийшлося на 

1925-1927 рр. Українські модерністи, що зазнали найбільшого впливу з боку 

італійського та російського футуризму, прагнули, з одного боку, подолати 

провінційний статус по відношенню до Західної Європи, а з іншого, утвердити 

свою культурну незалежність від Росії. В архітектурі панували раціоналізм, 

заснований на поєднанні раціональних начал та відповідних мистецьких засобів, та 

стиль конструктивізм, що залучав насамперед такі будівельні матеріали, як метал 

та скло, висував новаторські ідеї організації архітектурного простору, логічної 

стрункості та практичної довершеності. Найяскравіший приклад конструктивізму – 

будівлі головпоштамту та Держпрому в Харкові. Скульптура, як і образотворче 

мистецтво в цілому, набувала все більш помітних пропагандистських рис, 

прикладом чого стають численні пам’ятники В. Леніну та іншим проводарям 

більшовицької влади по всій країні. Проте і тут мали місце певні здобутки і видатні 

твори, наприклад, пам’ятники Т. Шевченко у Харкові, Києві та Каневі. Велику 

популярність набуває театральне мистецтво, яскравим прикладом якого стала 

діяльність театру «Березіль» на чолі з Лесем Курбасом (1887-1937). Поставлені тут 

п’єси видатних українських драматургів, зокрема Миколи Куліша (1892-1937), 

стали значущими подіями культурного життя. Всесвітньої слави набувають 

поставлені Олександром Довженком фільми «Звенигора» (1927), «Арсенал» (1929), 

«Земля» (1930), що свідчить про розвиток українського кінематографу. Отримує 

подальший розвиток українська наука. Для її розбудови повертаються деякі 

представники української інтелігенції, що емігрували внаслідок революційних 

подій та громадянської війни. М. Грушевський, який повернувся з еміграції в 1924 

р., очолює роботу історичної секції Академії наук України, сприяє дослідженню 

ґенези України та українців. Формується мережа освітніх та наукових закладів, 

основи професійної освіти, закладаються принципи зв’язку навчання та праці, 

відбуваються педагогічні пошуки, найбільш відомим із яких була 

експериментальна методика Антона Макаренко (1888-1939). Ці процеси 

відбуваються на тлі масштабної кампанії, яка була викликана факторами, 

спрямованими на укріплення радянської влади на теренах колишньої Російської 

імперії в умовах запеклої внутрішньопартійної боротьби, з одного боку, і низки 

антибільшовицьких повстань в різних кутках нової держави, з іншої. Ця політика 

отримала назву коренізаціі, а стосовно України «українізації». Українізація була 



оголошена у 1923 р. на XII з’їзді Комуністичної партії. Її складовими стали 

поширення української мови як мови ділового спілкування, офіційної 

документації, викладання та книгодруку. Для працівників партійно-державного 

апарату були організовані спеціальні мовні курси. Наприкінці 20-х –початку 30-х 

рр. розпочинається наступ ідеології на культурне життя, пристосування останнього 

під партійно-класові цінності та пріоритети. Будь-які українсько-державницькі та 

історико-патріотичні за змістом та експериментальні за формою твори 

сприймаються владою зі все більшою недовірою та роздратуванням, а з початком 

перших політичних репресій розпочинається наступ і на українську інтелігенцію, 

посилюються обвинувачення в буржуазному націоналізмі та антирадянських 

настроях. Період 30-х – початку 50-х рр. позначений в суспільному житті гострими 

суперечностями, трагічними подіями, породженими антинародною сталінською 

диктатурою. Українська культура зазнала величезних втрат: загинули сотні 

талановитих її митців, були ліквідовані численні наукові і творчі інституції та 

заклади. Мистецький процес в Україні проходить збіднено, хоч і дає ряд значних 

культурних явищ. В цілому ж звужується традиційна основа українського 

мистецтва, засуджується ряд важливих творчих спрямувань, українські митці 

відлучаються від надбань і шукань світового мистецтва, поширюється підозра до 

художників, які не сповідують офіційні принципи соціалістичного реалізму. У 1932 

р. на першому з’їзді радянських письменників М. Горький обґрунтував цей напрям, 

який встановлював начебто спадкоємність нового мистецтва по відношенню до 

класичної російської реалістичної літератури XIX ст. та водночас підкреслював її 

відповідність меті побудови нової людини та нового суспільства, нової 

революційної свідомості. Та не всі українські письменники поділяли такі 

ідеологічні настанови і були згодні писати відповідно до генеральної лінії партії. 

Заклик М. Хвильового «Геть від Москви!» та все більш відчутне в його творах 

розчарування в уподобаннях молодості призвело Хвильового до ідеологічних 

суперечок із владою, а згодом до самогубства в 1933 р. Його колеги вимушені були 

або пристосуватися до нової ідеології і підпорядкувати їй свій талант, як, 

приміром, Павло Тичина (1891-1967) і Микола Бажан (1904-1983), або страждати 

за свою принциповість. За деякими підрахунками, з 240 українських письменників 

зникло 200, серед репресованих були М. Куліш, О. Вишня, Л. Курбас. Пізніше 

події в українській культурі цього періоду навіть отримали назву Розстріляне 

Відродження. Подальше десятиліття взагалі позначилось тотальною руйнацією 

радянської партійної, державницької, культурної еліти. Особливих масштабів ці 

репресії зазнали в Україні на тлі гуманітарної катастрофи в селі – штучно 

створеного голодомору 1932-33 рр. Пік цієї боротьби проти власного народу 

приходиться на горезвісний 1937 р. В кінці 30-х рр. була поновлена політика 

русифікації та посилені тенденції до централізації системи влади у всій державі, 

ліквідовані будь-які залишки автономії народів, що входили до складу СРСР. Під 

гаслами інтернаціоналізму та пролетарської солідарності запроваджувалась 

домінуюча роль російської мови та російської культури у всіх сферах духовного 

життя та на всіх рівнях освітньої системи. Влада нервово реагувала на будь-яку 

«ідеалізацію» княжої доби, козаччини, забороняла українські п’єси, закривала 

українські театри. Все це свідчить про те, що український народ мав справу з 



тоталітаризмом (лат. totalis – всезагальний). В той же час у багатьох європейських 

державах (Італії, Португалії, Польщі, Німеччині, Румунії, Югославії, Греції, 

Іспанії) також установлювалися тоталітарні деспотичні режими. В тоталітарному 

суспільстві панує єдина й обов’язкова для всіх ідеологія, яку влада захищає та 

переслідує кожного, хто з нею не погоджується. Тоталітарна ідеологія заперечує 

право людини на приватне життя, політизуючи все, навіть елементи побуту. 

Формується культ партії та культ вождя як політичного діяча, якого наділяють 

надприродними здібностями. Такий вождь ніколи не помиляється, бо він – живе 

втілення мудрості. Почуття страху об’єднує всі тоталітарні режими і тому немає 

принципової різниці між їхніми лідерами: Гітлером і Сталіним, Муссоліні і 

Чаушеску. І комунізм, і фашизм призводить до масового винищення людей, а 

геноцид – це офіційна політика тоталітарного режиму. Контролюється мистецтво, 

наука, людська думка – все повинно відповідати інтересам партії та вождя – це 

тотальний контроль, якого людство раніше не знало. Тоталітаризм як культурне 

явище ХХ ст. знайшов відображення у різних творах, але класикою в цьому жанрі 

залишається роман «1984» Джорджа Оруела (1903-1960). Ще одне відкриття ХХ ст. 

– це світові війни. Початок сторіччя співпав з всебічною кризою гуманістичного 

світогляду, яка була посилена Першою світовою війною. Людство вперше було 

втягнуто у світову бійку, що сприяло втраті людяності, краху традиційних 

культурних цінностей. Друга ж світова війна увійшла до історії як сама жорстока 

та жахлива бійня за все існування людства. Зрозуміло, що розвиток української, як 

і всієї радянської культури взагалі загальмував внаслідок Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 рр., під час якої Радянська Україна не тільки зазнала 

безпрецедентних руйнацій та людських втрат, але й опинилася на перетині 

геополітичних інтересів різних держав і в ситуації різноспрямованих військово-

політичних симпатій населення внаслідок взаємних історичних непорозумінь та 

невиправданих образ. Цей розкол досі справляє глибокий вплив не тільки на 

електоральні уподобання, але й на палітру культурного життя України. Можна 

згадати той резонанс, який викликала публікація в 2009 р. роману Василя Шкляра 

«Чорний ворон». Багато з тих, хто зберігав свою прихильність радянській 

Батьківщині та захищав її із зброєю в руках або своїм разючим пером у Великій 

Вітчизняній війні, в тому числі діячі культури, мистецтва, журналісти, сподівалися 

на переміну політичного клімату в Радянському Союзі після закінчення війни, 

лібералізацію суспільного, релігійного життя. Замість цього у другій половині 40-х 

рр. розпочинається новий наступ на українську інтелігенцію, знову стали 

відчутними звинувачення в українському націоналізмові. Зокрема, помічник М. 

Хрущова з ідеології К. Литвин жорстко розкритикував перший том «Історії 

України», що вийшов ще під час війни звинувачуючи його авторів насамперед у 

відсутності класового підходу та недостатньому висвітленні позитивної ролі 

російської літератури. Подібна ж оцінка була висловлена по відношенню до опери 

Костянтина Данькевича «Богдан Хмельницький» (1951). В тому ж році Володимир 

Сосюра (1898-1965) за вірш «Любіть Україну!» був звинувачений у націоналізмові. 

Невідомо, яка хвиля репресій очікувала на радянську культурну еліту далі, але 5 

березня 1953 р. Сталін помер. Смерть тирана викликала не тільки подих 

полегшення, але й активізувало роздуми про майбутню долю української культури. 



Відбувалось відновлення історичної науки. Так, в 1957 р. був заснований 

«Український історичний журнал». Трохи згодом розпочалась публікація 

Української Радянської Енциклопедії, а також низки багатотомних праць, як-от 

«Історія українського мистецтва», «Історія української літератури», «Словник 

української мови», «Історія міст і сіл України». Розвивались й інші наукові галузі. 

Слідом за засудженням культу особистості та викриттям злочинів сталінізму проти 

власного народу українська інтелігенція вимагала реабілітації своїх репресованих в 

сталінські часи колег. З’явилось нове покоління письменників, поетів і критиків – 

Василь Симоненко (1935-1963), Ліна Костенко (народ. 1930), Іван Дзюба (народ. 

1931), Іван Драч (народ. 1936), Дмитро Павличко (народ. 1929) та ін. Разом із 

своїми російськими колегами і товаришами по письменницькому цеху вони 

належали до генерації шестидесятників, що вимагали свобод та реформ, набагато 

радикальніших, ніж ті, на які відважувалась іти партійна еліта на чолі з М. 

Хрущовим. Невдовзі після того як в 1962 р. особисто Хрущовим, а потім 

провладною пресою була піддана критиці низка російських письменників, був 

розпочатий наступ і на українську інтелігенцію, зокрема, розгромлена творчість 

таких літературознавців, як Дзюба, Сверстюк, Світличний. Незважаючи на це, як і 

в 20-ті рр., українська партійна еліта підтримала патріотичні намагання 

інтелігенції. Перший секретар ЦК КПУ П. Шелест закликав розповсюджувати 

українську мову у вишах та школах, берегти її як «найдорожчий скарб». В 1979 р. 

за партійної ініціативи був створений Київський академічний Молодий театр. 

Проте такі коливання державницьких симпатій не могли зупинити створення 

дисидентського руху, започаткованого вищезгаданими шестидесятниками, до яких 

приєднались пізніше Василь Стус (1938-1985), Михайло Осадчий (1936-1994) та ін. 

Найбільш радикальних форм цей рух набув у діяльності таємних груп, що 

виникають наприкінці 50-х –початку 60-х рр. Причетні до цих організацій, зокрема 

відомий дисидент Левко Лук’яненко (народ. 1928), були ув’язнені, але симпатії до 

пропагованих ними ідей і опір русифікації зростали серед всіх верств української 

інтелігенції. Нового імпульсу діяльність дисидентів здобула після підписання 

Радянським Союзом Гельсінкської угоди, що призвело до виникнення 

гельсінкських груп, відкритих громадських організацій, які завдяки своєму статусу 

могли відігравати суттєву позитивну роль в громадському житті. Важливими 

етапами у формуванні самосвідомості української інтелігенції стали також 

утворення Українського культурологічного клубу у 1987 р. і заснування Народного 

Руху України. Започатковані М. Горбачовим у другій половині 80-х рр. реформи не 

тільки дали поштовх до подальшої лібералізації суспільного та економічного 

життя, але й сприяли припиненню культурної ізоляції Радянської України та 

інтенсифікації міжкультурного та міжконфесійного діалогу із Заходом. Ще одним 

яскравим визначенням сучасного суспільства та його сутністю є відсутність 

локального соціуму, який би зміг самовизначитися поза світовою спільнотою. 

Сучасне суспільство демонструє не просто особливий соціальний лад, а 

всепланетну систему співпраці і співіснування різних соціумів і культур. Зростання 

та злиття економічних, технологічних, інформаційних процесів між країнами 

усього світу призвело до культурної глобалізації (лат. globus – земна куля), що 

можна уявити як глобальне злиття культур окремих суспільств, тобто рух, що 



охопив всі культури на планеті Земля. Ці суспільства раніше були культурно 

самостійними, а тепер з кожним роком наповнюються товарами й засобами масової 

інформації, що є поширеними в цілому світі. Держави все менше й менше мають 

можливості ухвалювати самостійні рішення – вони втрачають чималу частку свого 

суверенітету. Наприклад, новою глобальною економікою управляють великі 

транснаціональні корпорації. Вона обслуговується розгалуженою банківською та 

фінансовою індустрією, які діють із електронними швидкостями. Вона породжує 

гроші й кредити, що не регулюються жодною державою. Місцеві традиції та 

ідентичність все більш залежать від всезагальних ідей та інститутів, а вирішальну 

роль у світовому розвитку відіграє поширення західної цивілізаційної моделі. 

Глобалізація – це суттєво нова якість історичної ситуації, в яку людство 

втягувалося протягом другої половини ХХ ст., але справжній простір для неї 

відкрився тільки наприкінці століття. У певному сенсі початком глобалізації як 

нової системи відносин у світі можна вважати 1989 р., коли впала всесвітня 

система соціалізму. Власне, глобалізація є ознакою формування єдиного 

всепланетного людства. Елвін Тоффлер (народ. 1928) у своєму футурологічному 

вченні під назвою «Третя хвиля» зауважує, що глобалізація – це щось більше, ніж 

ідеологія, яка служить інтересам вузького кола. Так само як націоналізм заявляє 

про своє право говорити за всю країну, глобалізація заявляє про своє право 

говорити за весь світ. Її поява бачиться як еволюційна необхідність, що породжує 

планетарну свідомість чи космічну свідомість. Сучасний вибір – це вибір всіх на 

користь глобального суспільства, що є соціальною формою існування 

всепланетного людства. Наслідком науково-технічного прогресу, стрімким 

розвитком промисловості явився у ХХ ст. процес «масовізації» суспільства та 

поява масової культури. Завдяки засобам масової інформації (телебачення, радіо, 

реклама та Інтернет) сучасна людина втрачає свою індивідуальність, особисту 

відповідальність і здатність до самостійного мислення. Різко знижується 

критичність у сприйнятті інформації «масовою» людиною, якою дуже легко 

керувати. Головним чинником людської поведінки замість розуму й моралі стає 

інстинкт, керований органами держави чи засобами масової інформації. 

Популярності набувають, наприклад, фільми жахів, еротика, а взагалі – 

споживацьке ставлення до життя, до людей та до світу взагалі. Своєрідним 

віддзеркаленням чи навпаки передумовою масової культури став поп-арт – напрям, 

що з’явився у мистецтві середини ХХ ст. завдяки американському художнику, до 

речі українського походження Енді Ворхолу (1928-1987). Поп-арт намагається 

надати буденним речам особливих художніх рис, його герой орієнтується на світ 

матеріальних цінностей, споживання предметів масового виробництва. Поступово 

вже сама людина перетворюється на предмет споживання у мистецтві Роберта 

Раушенберга (1925-2008), Джорджа Сегала (1924-2000) та ін. Поява нових 

інформаційних технологій у сучасному світі прискорила створення глобальної 

мережі, докорінно змінила економіку та суспільство. Нова формація, яка 

розвивається на базі тих суспільств, де посиленого розвитку зазнала техніка, має 

дуже багато позначень: інформаційне суспільство, комунікаційне суспільство, 

телепатичне суспільство та ін. Таким чином, інформаційне суспільство утворює 

інформаційну культуру та презентує інформацію як четверту продуктивну силу, що 



стає важливішою за землю, капітал та фізичну працю. З’явилися цифрові 

технології, що призвели до появи цифрової комунікації, де існує цілий спектр 

нових методів, інструментів та приладів (мобільні телефони, пейджери, електронні 

записники, плеєри, портативні комп’ютери). Цей поштовх у розвитку технологій 

привів до медіа-перевороту, який можна порівняти з винайденням 

книгодрукування. В середині 50-х рр. відбулася світова інформаційна революція, а 

її основним наслідком стала доступність величезних масивів інформації. 

Поступово телебачення, а згодом Інтернет перетворились в основний засіб 

формування масової культури та стали генератором її стандартів та суспільства 

споживання. Все це формувало контури сучасної культурної ситуації, що 

визначена як постмодернізм. Постмодернізм – світогляд, що сформувався та 

розповсюдився у західній культурі другої половини ХХ ст., на тлі новацій у сфері 

філософії, мистецтва, лібералізації суспільного життя, популярних молодіжних 

рухів, спроб церкви налагодити міжконфесійний діалог та реформуватися. 

Двоскладниковий термін «постмодернізм» (буквально – після сучасний) визначає 

своєрідну межу двох епох: модерністської і тієї, що прийшла в культуру на зміну 

кризі ідей модернізму. Проте між модернізмом та постмодернізмом існує глибокий 

взаємозв’язок та спадкоємність як у загальній ірраціональній тенденції, відкиданні 

реалістичного відображення дійсності, класичних зразків та авторитетів, так й у 

відношенні певних художніх технік. Постмодернізм доходить висновку, що 

людина не тільки не в змозі змінити абсурдний світ, але й осягнути його як цілісну 

й закономірну систему. У науковій літературі термін «постмодернізм» вживався 

вже у 30-ті рр. ХХ ст., але у значенні дещо далекому від сучасного трактування. 

Умовною датою народження терміна є 1949 р., саме тоді першовідкривач 

постмодернізму Джозеф Гаднат опублікував у книжці «Архітектура і дух людини» 

статтю «Постмодерністський будинок». Протягом тридцяти років термін вживався 

та поширювався, але тільки з 1979 р. він міцно увійшов у свідомість сучасної 

людини та набув надзвичайної популярності, бо саме тоді вийшла книжка 

французького філософа Жана-Франсуа Ліотара (1924-1988) «Постмодерністський 

стан». Таким чином, вперше термін «постмодернізм» був вжитий в архітектурі і 

тільки з другої половини ХХ ст. поширювався у філософії, теорії літератури, 

згодом проник до поетики, естетики, письменства; наприкінці ХХ ст. міцно 

увійшов до простору мистецтва, чим позначив новий етап його розвитку. На 

сьогодні термін «постмодернізм» освоєний кінематографом, театром, музикою, 

образотворчими мистецтвами, філософією, психоаналізом, теологією, й у 

сучасному розумінні постмодернізм – це тип мислення, тип свідомості людини 

ХХ-ХХІ ст. – світогляд, що відповідає вимогам сучасної культури. Найбільш 

відомими представниками постмодернізму, крім Ліотару, є Жак Дерріда (1930-

2004), Фелікс Гваттарі (1930-1992), Жиль Дельоз (1925-1995), Мішель Фуко (1926-

1984), Жан Бодрійяр (1929-2007), а в їх роботах ми стикнемося з основними 

характеристиками: плюралізм поглядів, відмова від загальних положень; 

поліфонічність філософського підходу; реабілітація інтуїтивного пізнання 

реальності; панування випадковості, спонтанності; актуалізація проблеми 

профанації, копій, симулякрів. Постмодерністи вдаються до деконструкції усіх 

усталених понять, звільнення справжнього змісту ідеологічних схем. 



Запропонована постмодернізмом методика структуралізму, побудована на 

розкритті структур та моделей, що лежать в основі різноманітних суспільних та 

культурних явищ, була використана в антропології – Клод Леві-Строс (1908-2009), 

лінгвістиці – Роман Якобсон (1896-1982), психоаналізі – Жак Лакан (1901-1981), 

психології – Жан Піаже (1896-1980), математиці – Ніколя Бурбакі (колективний 

псевдонім групи французьких математиків). Одяг, література, етикет, техніка, міф 

можуть бути на таких засадах розглянуті як своєрідні мови, приховані системи 

протиставлень, які визначають поведінку певних соціальних груп, характер 

взаємодії різних культур та субкультур. Структуралізм та постструктуралізм 

вплинули, в свою чергу, на формування семіотики як науки про знаки та знакові 

системи, представниками якої є Умберто Еко (народ. 1932), Юлія Кристева (народ. 

1941), Юрій Лотман (1922-1993). Умберто Еко не тільки виклав свої естетичні 

погляди в публікаціях теоретичного характеру, але й втілив у художній формі, 

насамперед у своєму філософсько-детективному бестселері «Ім’я троянди», 

своєрідній постмодерній енциклопедії з середньовічної та карнавальної культури. 

Іншими відомими прикладами постмодерної літератури є романи Патріка Зюскінда 

«Парфуми: історія одного вбивці» (1985), Джона Апдайка «Версія Роджерса» 

(1985), Томаса Пінчона «Веселка гравітації» (1973). Таким чином, постмодернізм – 

певна ситуація в культурі, яка знаходить своє відображення не тільки у філософії 

та естетиці, але й науці, релігії, політиці та інших формах життя людини і 

суспільства, творах мистецтва, які вписуються в загальнокультурний контекст 

постмодерної парадигми. Ключовими для постмодернізму поняттями є «смерть 

автора» та «смерть Бога». Остання була проголошена ще Ф. Ніцше наприкінці ХІХ 

ст., але саме в ситуації постмодернізму більш деталізована у концепціях «теології 

смерті Бога», деміфологізації Нового Заповіту, «безрелігійного християнства». 

Смерть же автора означає, що книги та їх автор опиняються в єдиному 

дискусійному просторі, залишаючи без однозначної відповіді питання, хто кого 

насправді народжує та змінює. Постмодернізм формує культурний простір, в якому 

панують: гра, насамперед мовна; плюралістичність, поліваріантність, свідомий 

еклектизм, синтез мистецтв; діалог, комунікативні практики;  модель світу як 

«синтезатора» усіх елементів національної культури; переривчастість «свідомого й 

несвідомого, що означає й означуваного, уявлюваного й символічного»; включення 

масової культури та кітчу у поле культурних досліджень; естетизація низького й 

потворного (згадаємо феномен Квентіна Тарантіно); інтерес до маргінальності й 

божевілля (М. Фуко, «Історія божевілля в класичну епоху»); розмивання 

традиційних культурних, соціальних, релігійних та гендерних опозицій; відкидання 

канону, догми, ієрархії; переосмислення біблійних образів і сюжетів в бік 

апокрифічності та неканонічності; увага до культурних практик повсякденності, 

приватного життя. Постмодерна культура є міждисциплінарним та кроскультурним 

явищем, в якому розмивається межа між сакральним(священним) та профанним, 

релігією та наукою, Заходом та Сходом. Виникає поняття «відкритого суспільства» 

(К. Поппер), «відкритого твору» (У. Еко). Вплив західноєвропейських 

постмодерних тенденцій на українську культуру був ускладнений перебуванням 

України на той час у складі Радянського Союзу та мінімізацією зовнішніх 

культурних зв’язків. Природно, що український постмодернізм реалізувався 



насамперед у літературі. Адже художня проза дозволяє експериментувати зі 

словом більш вільно, ніж це можливо, скажімо, у філософському тексті. З іншого 

боку, література дозволяє автору висловлювати свої думки опосередковано, 

приховано, або взагалі писати «у стіл», для наступних поколінь. Першим етапом 

українського постмодернізму став київський літературний андеграунд 70-80-х рр., 

а його найбільш видатними представниками Володимир Діброва (народ. 1951), 

Богдан Жолдак (народ. 1948) та Лесь Подерв’янський (народ. 1952). Їх твори 

тривалий час існували в самвидаві, а відразу як стали виходити в офіційному друці, 

здобули широку популярність. Ці автори відомі не тільки своєю прозою, 

драматургією, але й есеїстикою, перекладами, кіносценаріями. Крім того, 

Подерв’янський відомий художник, а Жолдак був ведучим кількох ТВ програм. В. 

Діброва, Б Жолдак та Л. Подерв’янський відкрили певні соціально-психологічні 

виміри пізньорадянського періоду, комбінуючи різні мовні рівні, включаючи так 

званий суржик, та використовуючи текстуальні винаходи чорного гумору та театру 

абсурду. Подерв’янський створює «гротескну і монструозну реальність», його 

кітчеві сценки з використанням ненормативної лексики, які перелицьовують 

фольклорні («Сказка про рєпку»), класичні літературні («Гамлет, або Феномен 

датського кацапізму», «Данко») та навіть історичні сюжети («Павлик Морозов»). 

Проте творчість названих авторів та їх зв’язки з естетикою Даниїла Хармса (1905-

1942), Семюела Беккета (1906-1989) та інших провідних російських та 

європейських представників модернізму та постмодернізму значно меншою мірою 

відомі та досліджені на Заході, на відміну від наступного покоління митців, 

творчість яких приходиться на той період, коли в західноєвропейській літературі 

культурні надбання та оригінальність постмодернізму все частіше ставляться під 

сумнів. В українській критиці подібні дискусії також нерідко закінчуються 

невтішними висновками, звинуваченнями постмодернізму у занепаді та творчому 

безсиллі. Проте достатньо вчених і самих представників українського 

постмодернізму, які впевнено доводять, що цей художній напрямок не тільки має 

право на існування, але й є значущим феноменом європейського значення. 

Український модернізм став рецепцією західної філософії, естетики, спробою 

залучити українську літературу до загальнокультурних процесів нової доби. 

Вітчизняний же постмодернізм, в свою чергу, реалізував не використаний повною 

мірою в українській культурі 20-30-х рр. літературний досвід модерну або навіть 

декадансу з його естетизацією зла та натуралістичними описами, прийомом потоку 

свідомості більш, ніж структуралістські та інші постмодерні філософсько-естетичні 

ідеї. Тим не менш українська постмодерна література використовує такі художні 

техніки європейського постмодернізму, як іронія та різні форми пастішу 

(вторинний літературний твір, що являє собою продовження або іншу сюжетну 

версію первинного, зі збереженням авторського стилю, персонажів, антуражу, часу 

дії і т. ін.), граничним виразом яких є агресивний посттоталітарний кітч, зокрема, у 

творчості Володимира Цибулька (народ. 1964). Крім того, значущим чинником 

українського постмодернізму стає традиційний для української інтелігенції пошук 

форм національної та культурної ідентичності. Відомий дослідник української 

літератури Т. Гундорова визначає специфіку українського постмодернізму за 

допомогою метафори «післячорнобильська бібліотека», не стільки в сенсі 



соціальної та екологічної катастрофи, скільки як подію, яка може бути осмислена 

та описана в дусі пост-апокаліптичної манери Ж. Дерріди та Ж. Бодрійяра, 

заснованої на концептах гіперреальності (уявний світ у свідомості, що вже не 

здатна відрізнити дійсність від фантазії) та симулякра (зображення, копія того, що 

насправді не існує). Післячорнобильський текст стає показником піднесення 

популярної культури в Україні та втрати мовою свого призначення бути засобом 

репрезентації. Ці тенденції культурного розвитку в Україні одночасно з 

публікацією творів раніше заборонених авторів та відкриттям значущості 

українського бароко і таких літературних шкіл, як неокласицизм і футуризм 20-х 

рр., сприяли значною мірою різноманіттю художніх стилів та практик наприкінці 

80-х рр. Український літературний постмодерн поєднав в собі елементи власне 

постмодернізму з іншими модерністськими художніми техніками, в тому числі 

переосмислюючи українську класику, насамперед твори та особистість «ікони» 

вітчизняної культури Тараса Шевченка. Важливим аспектом ідейно-естетичного 

змісту творів українського постмодернізму стало осмислення проблеми Іншого. В 

намаганні зруйнувати тоталітарний радянський дискурс постмодерністські автори 

зображують свої персонажів такими, що намагаються сховати власну ідентичність 

або визначають останню рисами аутизму (Жадан) чи нарцисизму (Андрухович). 

Значною мірою український постмодернізм є продовженням модерної парадигми, 

можливості якої не були реалізовані повною мірою в українській літературі в силу 

короткотривалого періоду свободи художньої творчості в 20-ті рр. і подальшого 

підпорядкованого статусу української радянської літератури по відношенню до 

загальнорадянського ідеологічного «майнстриму». Певною мірою це обумовило ще 

одну особливість українського постмодернізму, а саме продовження традицій так 

званих «низьких» літературних жанрів, як то була, зокрема, бурлескна поема І. 

Котляревського «Енеїда». Вплив теорії карнавалізації М. Бахтіна та його 

послідовників позначився насамперед на феномені західноукраїнського 

літературного угруповання Бу-Ба-Бу (скорочено від бурлеск – балаган – буфонада), 

період найбільш плідної та публічної діяльності якого припав на 1987-1991 рр. 

Головною акцією організованого Бу-Ба-Бу фестивалю «Вивих-92» були чотири 

постановки поезо-опери «Крайслер Імперіал» (реж. Сергій Проскурня). «Крайслер» 

тут здобуває поліваріантного тлумачення. З одного боку, він ототожнюється з 

«розумом, честю і совістю нашої епохи», ідолом Комуністичної партії в 

Радянському Союзі; разом з тим тлумачиться як образ нового пришестя; нарешті, 

як Бог-у-Машині, який ввозить українське суспільство в американізований 

Єрусалим. Бубаїсти влаштовували «карнавал масок і перевдягань» як на сцені, так і 

в своїх творах, творили власну міфологію та розігрували власну історію. Формами 

їх творчості стають словесна іронія, театралізація тексту, перформанс, маска, 

створення кітчевих образів поета-пророка, поета-богеми, поета-ловеласа, поета-

патріота, поета-депутата. Стильова природа цього явища може бути визначена як 

естетизований карнавальний кітч (кітч – одне із явищ масової культури, в якому 

основна увага приділяється екстравагантності зовнішнього вигляду, кричущості 

його елементів, часто синонім псевдомистецтва), що руйнував літературний канон 

та створював простір свободи. Але, як і соціалістичний кітч, це був «світ 

спокушений і підроблений», в якому симулякри, тобто спотворені копії, затирають 



смисл. Ключовою фігурою цього руху, як і всього українського постмодернізму 

став Юрій Андрухович (народ. 1960), поет, прозаїк, есеїст, перекладач, автор 

романів «Рекреації» (1992), «Московіада» (1993), «Перверзія» (1996), в яких він 

представив подеколи реальний або навіть натуралістичний, подеколи 

карнавальний, фантасмагоричний та химеричний світ на межі реальності та сну, 

побудований на контрасті, іронії, стилізації, переміні масок. Він же є найбільш 

відомим представником так званого станіславського феномену – визначного 

літературного та мистецького руху, який отримав назву від попередньої назви 

міста Іван-Франківська, що воно мало до перейменування у 1962 р. Саме поет-

початківець, мешканець літературного гуртожитку, стає носієм авторської 

свідомості в найбільш карнавальному та кітчевому романі Андруховича 

«Московіада». Молодій людині властиві самоіронія, навіть глузування над 

взаємовідносинами з оточуючим середовищем, колегами, владою, а за великим 

рахунком байдужість до того, що відбувається. Він легко жонглює словами: «…тут 

неподалік є церква «Нечаянная Радость». Назва ніби в борделю»; «Риба – це 

перепустка до пивного причастя, сакральний і смердючий символ, ще, можливо, з 

часів раннього християнства». В епізоді про конференцію покійників про майбутнє 

перед нами постають карнавалізовані персонажі, що обговорюють химеричні 

плани переселення народів. В президії семеро – один замаскований під Івана 

Грозного, інший під Дзержинського; третій під Леніна, правда, з короною 

Російської імперії з пап’є-маше на голові, четвертий Мінін-і-Пожарський 

(двоголовий), п’ятий Суворов, шоста Катерина Друга, сьомий – один із скляним 

оком. Сам автор обирає маску блазня. В поемах Галини Петросаняк (народ. 1969) 

центральну роль відіграє мотив віддаленості від рідного села та позачасовість 

світогляду мешканців Карпатського регіону. Одним із видатних діячів 

«станіславського феномену» є також письменник та журналіст Тарас Прохасько 

(народ. 1968). Його твори, написані в формі щоденника, містять філософський 

погляд на різноманітні теми з життя міста, регіону та України. Один з цих роздумів 

присвячений співвіднесенню міста та гір. Сутність першого полягає для Прохасько 

в наявності стіни та вежі. Гори, навпаки, презентують небо для митця, котрий має 

хист пересуватись між цими двома світами, урбаністичного тиску та природної 

вільності й творити мистецтво. Видатним представником «станіславського 

феномену», як і усього українського постмодернізму, є Євген Пашковський (народ. 

1962) – прозаїк, есеїст, автор романів «Свято» (1989), «Вовча зоря» (1991), 

«Безодня» (1992) та ін., кількох есеїв. Дослідники відзначають присутній в його 

творах нюансований потік свідомості, в якому змішуються урбаністичні та 

пасторальні, язичницькі (наприклад, Лісовий Дух у «Вовчій зорі») та християнські 

образи та символи (Озеро-безодня, пророцький жезл та ін.), речі, люди, явища, 

процеси, переживання, що затягують немов в іншу реальність, тримають у 

напруженні, лишають волі і в той же час провокують і серце, і думку, і фантазію. В 

романі-есеї Пашковського «Щоденний жезл» (1997) втеча від культури 

представлена в манері старозавітного пророцтва. Творам Пашковського також 

властиві елементи карнавалізації, гри, навіть кітчу, езотеричності його стилю. 

Разом з тим його творчість далеко не у всьому відповідає постмодерністським 

принципам. Зокрема, до його прози не можна застосувати концепцію смерті автора 



або культ симпатії до всіляких маргінальних груп. Пашковський звертається до 

образу рідної землі та інших традиціоналістських мотивів, але не ідеалізує ані 

місто, що вироджується, ані село, що безлюдніє. Чорнобиль став для письменника 

метафорою катастрофи екологічної, техногенної та гуманітарної, новою точкою 

відліку не тільки в суспільно-політичній та промисловій, але й культурній історії 

України. Так, герой Пашковського з роману «Щоденний жезл» «у 

чорнобильському безчассі опинився між покинутих і забутих». Взагалі категорія 

часу займає важливе місце в художньому просторі його творів, де теперішність, 

минуле та апокаліптичне майбутнє вступають у складні взаємини між собою. Юрій 

Іздрик (народ. 1962) – автор журнального проекту «Четвер», романів «Воццек» 

(1997), «Подвійний Леон» (2000) і «АМтм» (2004), низки повістей, оповідань, 

статей з культурології та літературознавства. Наряду з літературною творчістю, 

Іздрик приймає участь у музикальних та мистецьких проектах, зокрема він 

проілюстрував книгу Андруховича «Екзотичні птахи чи рослини». В збірці есеїв 

«Флешка-2-GB» перед нами постає множинність концептів, точок зору, вихідних 

позицій; мотив світу як гри деміургу; образ демонів, що сміються за нашими 

спинами у віддзеркаленні. Реальність імітується, імена та назви 

переформатовуються. Апокаліптична фантазія про Львів обертається таким собі 

віртуальним цифровим фантазмом. Типово постмодерною тут представлена 

Іздриком типологія невротиків – психопатів, як в романі «Воццек» (1966) 

класифікація болю. Саме біль, хвороба дає «тиху радість осмисленого існування» і 

перетворює світ абсурду та перманентної нудьги на простір настроїв та снів. Олесь 

Ульяненко (1962-2010) – за часів життя плідний і популярний письменник, який 

використовував майже виключно романну форму в своїй творчості, хоча також був 

автором декількох повістей та кіносценаріїв. За перший із своїх романів – 

«Сталінка» – Ульяненко отримав малу Шевченківську премію. Проте реакція на 

деякі його твори є не завжди однозначною. Так, за висновком Національної 

експертної комісії з питань моралі, роман «Жінка його мрії» (2008) було визнано 

порнографічним, і автору довелось відстоювати свою правоту в суді, а за роман 

«Знак Саваофа» письменник був засуджений православною церквою. Сам 

письменник називає цей твір містично-релігійним опусом і спробою схрестити 

легкий жанр з жорстким. Як правило, проза Ульяненка відрізняється надзвичайною 

натуралістичністю в зображенні статевих відносин та актів насильства. В цілому 

світ постає доволі ірраціоналістичним та безжалісним до людини, героями 

оволодіває екзистенційна нудьга, хоча одночасно вони перебувають у пошуку віри 

та любові, й іноді знаходять принаймні щось одне. Від постмодерну тут іронічна 

гра з іменами та ідеями із різних релігійно-філософських джерел; моторошний 

карнавал, який нагадує естетизацію зла та насильства у фільмах К. Тарантіно, але 

неможливий без концепції М. Бахтіна та його послідовників; інтерес до 

маргінальних постатей, дій та ситуацій. В творчості Ульяненка також наявна тема 

прагнення до різноманітних класифікацій – жіночих сутностей і паралельно 

отруйних рослин в «Серафімі», колекції божків маніяка Івана Білозуба в «Дофіні 

Сатани». Ще один сучасний український письменник Степан Процюк (народ. 1964) 

– автор поетичних збірок, літературних есеїв, романів, найбільш відомий із яких 

роман «Тотем» (2005), що також експлуатує теми смерті, страху, неврозів, 



фетишизації, в той же час використовуючи елементи натуралізму та фізіологізму. 

Світ постає тут як депресивна темрява, життя як сума помилок, а мова як суцільний 

діалог. Сюжет тут розпадається, а герої постійно рефлектують, обертаються у колі 

своїх думок. Спроба створення українського психіатричного роману знайшла своє 

продовження у збірки есеїв «Шибениця для ніжності», вельми різноманітній у 

жанровому відношенні, – тут і «майже сентиментально-клінічна» love story, і 

«громадянські картинки», і «егоповість», і «повість-мозаїка», і «екзистенційна 

мелодрама», і «сповідь для сорокарічного», що дала назву всій книжці. Найбільш 

відомі представники молодої генерації українського постмодернізму – Сергій 

Жадан (народ. 1974) і Любко Дереш (народ. 1984). Перший із них автор поетичних 

збірок («Цитатник», «Пепсі», «Марадона»), прозових творів, в тому числі роману 

«Ворошиловград» (2010), есеїв, перекладів, учасник низки мистецьких проектів, 

живе та працює у Харкові. Він віддає перевагу культурній моделі дитячості перед 

правилами гри у дорослому суспільстві. В його творчості важливе місце займає 

мотив мандрування, подорожі, пошуку шляхів, а також епатаж та «лівизна». 

Молодший за Жадана Любко Дереш в своїх романах «Культ», «Поклоніння 

ящірці» (обидва 2002), «Архе» (2005), «Намір!» (2006), «Трохи пітьми» (2007) 

зображує світосприйняття, емоційний та містичний досвід підлітків. Світ дорослих 

майже не існує в цих творах, але завдяки талановитості автора та провокаційним 

сюжетам романи Дереша виявилися цікавими для різних поколінь та здобули 

міжнародне визнання. В «Культі» презентує світогляд тинейджерів із 

провінційного містечка поблизу Карпат через їх специфічну мову, багату на 

молодіжний сленг та нецензурну лексику, почуття та емоції, через їх намагання 

зазирнути по той бік реальності, що обертається небезпечною грою зі світом тіней 

та жахів. В романі «Архе» Дереш класифікує та каталогізує, грає шрифтами та 

ідеями, відкриває в історії про Вінні-Пуха теологічну тему, а в особі Карлсона 

апологію кібер-панка. Хоча послідовний сюжет тут відсутній, пізнання істини 

відбувається через текст, автора та слова. Український феміністський 

постмодернізм представлений насамперед Оксаною Забужко (народ. 1960), яка 

залишається найбільш популярним україномовним автором в Україні, проте 

поєднує свою літературну працю з науковою та викладацькою діяльністю, в тому 

числі у всесвітньо відомих університетах. Відомість письменниці приніс роман 

«Польові дослідження з українського сексу» (1994), названий критиками «Біблією 

українського фемінізму». Центральний характер роману – донька дисидента, чиє 

дитинство було проведено у бідності та постійному побоюванні, що її батько може 

бути знову арештований. Трагічна історія України спроектована на історію любові 

до національно свідомого українця, який виявляється вочевидь нездатним 

зрозуміти жіночу душу. Любовна історія подається як постколоніальна драма, а 

жіноче тіло та його сексуальні бажання тлумачиться в новій та радикальній манері. 

Продовжують свою творчість і «живі класики» української літератури, такі як Ліна 

Костенко, яка після двох десятиліть мовчання випустила книгу, що одразу стала 

бестселером – «Записки украинского самасшедшего». Типовий представник 

театрального українського постмодернізму – Андрій Жолдак (народ. 1962) – 

відомий театральний режисер, в 2002-2005 рр. художній керівник Харківського 

драматичного театру ім. Т.Г Шевченка, зараз живе в Німеччині. Жолдак 



вважається майстром епатажу і самореклами, відомий нетрадиційними 

постановками класичних та новітніх сюжетів, найбільш відомі з яких «Гамлет. 

Сни», «Медея», «Один день Івана Денисовича» та ін. Не менш епатажний Роман 

Виктюк (народ. 1936) невтомно підкреслює свою українськість і бере постійну 

участь у телевізійних та театральних проектах як в Росії, так і в Україні. В 2006 р. 

йому було присвоєне звання Народного артиста України. «Візитною карткою» 

Виктюка є спектакль «Служниці» за однойменною п’єсою Ж. Жене, неповторне 

поєднання акторської пластики, хореографії та музики. Відомі також такі 

постановки Театру Романа Виктюка, як «Федра», «Мадам Батерфляй», «Лоліта», 

«Дама без камелій», «Саломея» та ін. Серед українських художників постмодерної 

доби найбільш помітне місце посідають митці із Івано-Франківська – Ярослав 

Яновський, Ростислав Котерлін, Мирослав Яремак, Анатолій Звіжинський 

(згадаймо «станіславський феномен» в літературі). Яновський так сказав про 

творчість, відкриваючи одну із своїх виставок: «Постмодерн, скажімо, – це чисте 

мистецтво, а скульптуру без школи, без ремесла не зробиш, як, наприклад, відео 

або фото, які можна зробити тільки на одній ідеї. Мої скульптури є заземленими, 

тобто прив’язаними до землі, до Гуцульщини, до батька… Це коренева штука, 

одним словом». Яновський використовує постмодерністські художні стратегії, 

зокрема імітацію масового тиражування, інкрустування-інсталювання у 

скульптурах, серії робіт на дошках – та різноманітні культурні форми – живопис і 

відео, фото і графіку, театр і казки. Також відомими сучасними українськими 

митцями є скульптор Олег Пінчук (народ. 1960), графік і живописець Сергій 

Поярков (народ. 1965), живописець Іван Марчук (народ. 1936). Останній створив 

власний стиль, який назвав пльонтанизмом, вiд слiв «плести», «пльонтати»: 

картини ніби створені з клубочків чудернацьких ниток. Незважаючи на цензуру та 

ідеологічний тиск на всю українську та в цілому радянську культуру можливості 

для самовираження знаходили творці українського поетичного кіно Сергій 

Параджанов (1924-1990), Іван Миколайчук (1941-1987), Юрій Іллєнко (1936-2010). 

Їх життя в умовах панівного режиму складалося драматично, але не в останню 

чергу завдяки їх творчості українська культура стала відома та популярна у світі. 

Видатними українськими кінорежисерами сучасності залишаються Кіра Муратова 

(народ. 1934) і Роман Балаян (народ. 1941). Культура сучасної України продовжує 

перебувати на перетині різних шляхів до визначеної національної ідентичності та 

української національної ідеї. З одного боку, внаслідок падіння «залізної завіси» та 

активної діяльності різноманітних закордонних недержавних інституцій, як-то 

Фонд «Відродження», особливо в 90-ті рр., поширилась участь українських 

культурних діячів, представників художньої та наукової інтелігенції, у 

міжнародних проектах, грантах, мистецьких заходах. Одночасно з цим внаслідок 

економічних труднощів значно скоротилось державне фінансування наукової 

діяльності дослідницьких установ, навчальних закладів, бібліотек. Відбувається 

«американізація» культурного життя, особливо у сфері кінопрокату, а також вплив 

всесвітніх глобалізаційних процесів, наднаціональних моделей роботи та 

відпочинку, мислення та поведінки. Проте українська книговидавнича та 

періодична продукція незважаючи на досить несприятливі податкові умови стає 

все більш конкурентоспроможною та читабельною, зростає україномовний сегмент 



Інтернету, вживання української мови поширюється в освітній сфері. Разом з тим 

повсякденну культуру українського суспільства значною мірою визначають 

стандартизовані моделі дозвілля, всілякі реалітішоу та розважальні програми за 

західними зразками. Найбільш відомими мистецькими акціями останніх двох 

десятиліть в Україні стали щорічні музичні фестивалі «Червона рута» та 

«Республіка Казантип». Перший із них виявився початком успішної кар’єри для 

багатьох українських співаків. Міжнародне визнання отримали українські рок-

групи «Океан Ельзи», «Воплі Відоплясова» та ін. В 2004 р. українська співачка 

Руслана Лижичко перемогла у міжнародному конкурсі естрадної пісні 

«Євробачення», а в 2007-2008 рр. представники України зайняли там друге місце. 

Важливим сегментом українського культурного простору є театральні фестивалі 

«Золотий лев», «Херсонеські ігри», «Мистецьке Березілля». Висновки Таким 

чином, ХХ ст. в історії української культури, як і у всьому світі, повне протиріч, 

досягнень і втрат. Особливістю розвитку української національної культури є 

визначна роль політичного чинника. Велике значення мали світові війни, 

революції, боротьба за українську державність, створення СРСР, розпад радянської 

системи, отримання Україною незалежності. У радянський період, який зайняв 

більшу частину сторіччя, культура України пройшла складний шлях від 

тоталітаризму до національного відродження, але все ж таки залишила яскравий 

слід. Поступово українська культура вже з кінця ХХ ст. спочатку повільно, а потім 

все активніше включалася в світові процеси й сьогодні є частиною глобального 

культурного простору. 

 

 

Лекція 7 

   Тема: Культура особистості. 

Мета: сприяти формуванню естетичного світогляду, поглибити знання, 

залучити до творчої самостійної роботи.  

Методи: словесний, наочний. 

Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби та ТЗН: 

конспект, наочності. 

 

План 

1 Особистість як об’єкт і суб’єкт культурної діяльності. 

2 Процес соціалізації особистості. 

3 Особистість у різних культурах. 

      4 Структура та цінності духовної культури. 
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Як відомо, головним предметом культурологічного пізнання завжди була людина. 

Саме тому, наслідуючи багатовікові традиції гуманітарного пізнання, розпочавши 

свої теоретичні побудови з розгляду категорії „культура”, ми повертаємось до 

„людини” та спробуємо виокремити саме те розуміння останньої, яке ледь 

окреслює перспективи цивілізаційного культуротворення й одночасно „виводить” 

на його головні духовні домінанти. 

Зрозуміти сутність людини намагалися з найдавніших часів, пов’язуючи її з тією 

чи іншою ознакою. Наприклад, політична істота (Аристотель), божественна 

сутність (Ф. Аквінський), мисляча істота (Р. Декарт), людина – це машина (Ж. 

Ламетрі), моральність (І Кант), духовна істота (Гегель), діяльність (Й Фіхте), 

природна істота та любовне ставлення до ближнього (Л. Фейєрбах), сукупність 

суспільних відносин (К. Маркс), духовна істота, глибина якої обумовлюється 

рівнем її свободи (М. Бердяєв). Цей екскурс в історію культурологічної думки 

можна продовжувати до нескінченності. Однак коли, здавалося б, її розуміння 

розширилося до безмежжя розмаітних інтерпретацій, знаходиться своєрідний 

центр біфуркації, від якого відштовхувались і до якого повертались практично всі 

вчення про людину. Означений центр формується перетином декількох змістових 

ліній, які викристалізовуються через розуміння людини: 1) природної; 2) мислячої 

(духовної); 3) діяльної; 4) предметної; 5) соціальної (суспільної). Органічне 

поєднання цих ознак дає цілісне розуміння людини. Культура постає як 

синтезуюча характеристика людини як природної, духовної, діяльної, предметної 

і соціальної істоти. Предметність зумовлює особливий, відмінний від тваринного 

спосіб життя, що закріплюється різноманітними інститутами, нормами, 

символами, сукупність яких становить світ великої людської культури. Тому 

сутність людини не зводиться до соціальних чи природних характеристик, вона 

визначається лише їх органічним синтезом. Оскільки ж означений синтез 

концентрується в понятті „культура”, сутність людини розкривається через 

розуміння її як культурної істоти, як природного (а може, й Божественного) 

формовитвору, здатного до культурного (діяльного, предметного) 

самовідтворення, здійснює його як духовно, так і практично (разом з іншими, 

тобто – соціально) через перетворення природного і духовного середовища, а 

також самої себе. Культура і людина в певному розумінні – одне ціле: культура 

створюється людиною, водночас людина живе в культурі. Людина постає і як 

об’єкт і як суб’єкт культурної діяльності. Людина – творець культури, її споживач. 

Саме здатність людини створювати культуру відрізняє її від тварин. І саме 

культура, утворює механізм спадкування, що дозволяє людині зберігати досвід і 

тому розвиватися, по-перше, цілеспрямовано і, по-друге, швидше, ніж інші живі 

форми на Землі. І саме рівнем розвитку культури визначають вищі і нижчі стадії 

розвитку суспільства, фази розвитку цивілізації. Культура визначає зміст і форми 



прояву потреб людини. У своєму розвитку людина удосконалює свої потреби в 

змісті вираження в них глибини і складності усе більш повно усвідомлюваної 

своєї людської природи. Навіть суто біологічні потреби в їжі, сні і т.п. здобувають 

усе більш людську, тобто змістовну й облагороджену культурну форму. У ході 

своєї історії людина постійно олюднює свої потреби і спосіб їхнього задоволення, 

самим буттям пов'язуючи природне і соціокультурне. Людина стає предметом 

культури в трьох головних проявах свого буття. Насамперед, людина є частина 

природи і тому – істота природна. Природний початок у ній – це основа самої 

можливості її культурного розвитку: усі здатності й уміння мають у ній 

визначений природний субстрат. Однак природним початком людини повнота її 

буття не вичерпується. Над нею надбудовується надорганічне її буття, що робить 

людину соціальною, і культурно-історичною істотою. У цій своїй якості людина 

виступає на трьох рівнях свого прояву. Насамперед вона усвідомлює себе як 

людську особистість у її індивідуальному бутті і багатстві всіх індивідуальних 

властивостей та характеристик. У той же час людина усвідомлює себе і частиною 

суспільства, у культурі якого вона укорінена. При розширенні її культурного 

кругозору вона починає усвідомлювати себе і частиною людства, відчувши свою 

єдність з ним. Нарешті, людина виступає і як рід у єдності історії всіх попередніх 

і наступних поколінь. Вона усвідомлює себе як істота всесвітня, космічна, 

причетна до вічного буття світу. Ми звикли визначати культуру як те, що створює 

людину. Тобто ми як би виносимо культуру поза людину. Але культура – це і те, 

що в самій людині – як рівень, як здатність: сприймати, реагувати, оцінювати, 

діяти, Культура як спосіб організації людських відносин і змісту цих відносин 

(регламентація) – зовнішня культура. Організація змісту і форми вираження цих 

відносин – внутрішня культура людини. Зовнішня культура наділяється у форми 

вираження, що залежать від національних традицій, що історично склалися в 

даній спільності, даному регіоні. Вона виробляє різнорівневі техніки настільки ж 

різноманітних взаємодій у суспільстві. Але якщо зовнішня культура дає людській 

творчості форму вираження, то душу йому надає внутрішня його культура. 

Внутрішня культура являє собою те, що є загальним для усіх, тому що заснована 

на вічних цінностях, єдиних для людської природи, що розуміється не тільки як 

біологічна, але і як соціальна, і як духовно-вічна. Внутрішня культура має на увазі 

не формальну організацію відносин („техніку”), а уміння розрізняти добро і зло і 

жити по совісті. Культурний розвиток людини означає все більше перетворення 

його з об'єкта культури в її активний творчий суб'єкт. Гармонічно розвинута 

особистість, що усвідомлює себе суб'єктом культури, затверджує себе через 

твердження культури. Саме через культуру (як другу природу) людина 

„приходить до себе”, розпізнає (самопізнає) себе. Саме через культуру вона 

досягає стану свободи, у якому її природа набуває дійсної “людської” 

визначеності. Саме через культуру людина усвідомлює межі і безмежжя свого 

ставлення до світу, марність і велич своїх творчих здібностей щодо його 

перетворення й, зрештою, своє власне духовно-телісне єство, спрямоване у 

вічність. Важливим фактором, що визначає функціонування культури, і її „носієм” 

є особистість. У її поведінці і внутрішньому світі є, наявні ті звичаї, норми і 

цінності, що маються в складі культури, вони спрацьовують або не спрацьовують, а 



часом можуть піддаватися різного роду трансформації. Звичайно, той чи інший 

ступінь індивідуалізації мається в кожній культурі, і тому найчастіше 

розглядається типова чи базова особистість у культурі як „носій” прийнятих норм і 

цінностей, що домінують у даному суспільстві. Однак у цьому випадку мова йде 

здебільшого про індивіда, вбудованого в загальну систему регуляції. Власне 

особистісний початок формується через механізми вибору того чи іншого типу 

поводження, цінностей і змістів у цій загальноприйнятій системі. За цей вибір 

особистість несе відповідальність, беручи на себе витрати ризику й успіх у 

досягненнях. Проблеми особистості розглядаються різними дисциплінами. 

Особливо тут важлива роль соціальної антропології і психології, для яких 

особистість являє собою деякий інтегруючий початок, що пов'язує воєдино різні 

психічні процеси індивіда. У новітніх психологічних теоріях, зв'язаних зі школою 

радянського вченого Л.С. Виготського, розкривається, що внутрішні процеси 

людської психіки складаються на основі міжособистісних процесів у ході 

соціалізації людини. У соціологічному плані виділяються ті відносини і 

структури, що визначають поводження особистості, що входить у різні соціальні 

групи і спільності: класи, нації, еліти, професійні, вікові, статеві та інші. В 

український мові прийнято словом особистість позначати або індивіда, або людину 

як носія соціальних характеристик, або як сукупності властивостей, притаманних 

даній людині і складових її індивідуальності, її здатності виступати самостійно, від 

свого імені. Культурологія розглядає не тільки об'єктивні, безособові аспекти 

існування елементів і структур культури, але й суб'єктивний план, утілений у 

внутрішньому світі людини. Властивості індивіда не вичерпуються його соціальною 

чи культурною приналежністю. Існує ще і внутрішній світ особистості, у якому 

об'єктивні фактори знаходять різне віддзеркалення. З одного боку, культура формує 

той чи інший тип особистості, а з іншого боку – особистість вносить у норми, 

потреби і поведінкові зразки свої вимоги й інтереси. Без звертання до особистісних 

факторів ми не зможемо пояснити реального функціонування властивих для 

культури норм і цінностей (на відміну від їхнього реального існування), а відтак і 

тих „відхилень” від норм, що неминуче відбуваються в реальному житті 

суспільства. Саме при звертанні до проблематики особистості можна виявити 

протиріччя і конфлікти, що викликають в людині невідповідність між 

затверджуваною нормою і ситуацією, а це нерідко призводить до важких 

психологічних стресів, соціальних потрясінь. Особливе значення має проблема „Я”. 

У суб'єктивному плані „Я” зв'язане із самосвідомістю особистості, відчуттям нею 

своїх потенцій і своєї відмінності від інших. Об'єктивні ознаки „Я” вловити досить 

важко, тому і людині не так-то легко відповісти собі на питання: „Хто я такий?” 

Кожна культура і кожен суспільний лад по-своєму формують людину, додаючи їй 

риси нормативної подоби або ж розмаїтості припустимих в рамках визначеної 

культури або культурної групи. Ступінь індивідуалізації значно відрізняється в різних 

культурних середовищах, і далеко не всі суспільства мають розвинену ідею 

особистості. Соціокультурні фактори поводження особистості можуть бути багато 

в чому розкриті при розгляді тих ролей, що прийняті для кожної субкультури в 

даній спільності. У рольовому описі будь-яка соціальна група з'являється у вигляді 

набору визначених позицій. Це можуть бути класові позиції (підприємець або 



працівник), професійні (робітник, селянин, військовий, учений), сімейні (чоловік, 

дружина, діти). Разом з тим кожна людина може сполучати в собі кілька ролей, 

варіюючи їх у залежності від циклу діяльності, ситуації або особистої схильності 

(ледачий або старанний учень). Таким чином, індивід з'являється як фрагментарна і 

часткова особистість, як носій різних ролей, що відносяться до різних сфер і типів 

культури. У культурному плані проблематика освоєння і сполучення ролей 

розкриває багато чого в соціальному житті, формує характер і ідентичність 

соціальних груп, націй і індивідів. Вона виявляється вкрай важливою у спілкуванні 

між індивідами різних груп або у соціальній мобільності, що змінює положення 

груп та індивідів. У більш розвинутих культурах саме поява індивідуальності сприяє 

посиленню диференціації життя і його збагаченню. Однак відношення до неї 

радикально відрізняється в залежності від культурно-історичного типу. Звернемо 

увагу і на ту обставину, що становлення особистості вимагає двох передумов в 

історії культури. По-перше, потрібна деяка внутрішня ціннісна орієнтація, 

установка на самоцінність „Я”, внутрішній світ, розбіжних з вимогами 

зовнішнього світу, а іноді і конфронтуючих з ним. Така відокремленість фіксувалася 

в культурі різними способами. Ще від античної культури в європейську переходить 

поняття долі як неминучого надбання кожної людини, над якою вона у кінцевому 

рахунку не владна. У християнстві особливого значення набуває поняття душі як 

сутнісного й індивідуального надбання людини, що з'єднує в собі деякий 

божественний початок і особистий вибір, що визначає стан і кінцеві перспективи 

індивідуального життя. Але ті чи інші аналоги долі і душі можна знайти в кожній 

розвинутій культурі лише детальне порівняння культур покаже ступінь подібності і 

розходження між ними. По-друге, ця внутрішня відокремленість і самостійність, 

здатність протистояти загальноприйнятому повинна стримуватися правилами 

поведінки, рольовими розпорядженнями, щоб не підірвати прийняті норми, що 

могло б послабити сформовану („рутинну”) і ще необхідну систему регуляції. Тому 

така внутрішня самостійність може виражатися в прихованості особистості, 

двозначності і лицемірстві. У релігійній культурі не рекомендувалося привселюдно 

виявляти своє інакомислення, що виглядало як „непрощенний гріх гордині”, а 

недотримання норм і ритуалів суворо каралося. Релігійна реформація, а потім 

зростаюча секуляризація в ряді західних країн, розвиток буржуазного суспільства і 

приватної власності забезпечили поступове відокремлення приватного життя від 

публічного, особистих поглядів від тих, що прийняті в суспільстві. Однак тривалий 

час явний прояв інакомислення і відмінності в способі життя суворо 

засуджувалися в суспільній думці. Необхідність підтримки пристойностей і 

умовностей сприймалася особистістю найчастіше як важкий тягар. Підтримка цих 

умовностей при внутрішній незгоді з ними сприймалася як лицемірство, а їхнє 

порушення формувало різні види предпріємництва, авантюризму і девіантного 

поводження. Тривалий час йшла боротьба між загальноприйнятими принципами 

моралі і проявами особистої ініціативи. Феномен лицедійства усе більш виявляє 

себе як право індивіда (як власника, так і не власника) звітувати лише перед собою. 

Лише поступово встановлювалися терпимість, а то і байдужність до внутрішнього 

життя людини, однак за умови, що вона явно не порушує правовий кодекс. Таким 

чином, культура постає як опредмечена сутність людини. Міра розвитку культури 



визначається мірою розвитку людини. У кожному суспільстві створюється процес 

соціалізації особистості, тобто розвитку людини як активного члена суспільства, 

що набуває сталої системи суспільно значущих рис, що характеризує її як члена 

певної спільності. Соціалізація (від лат. socialis – суспільний), процес засвоєння 

людиною певної системи знань, норм, цінностей, що дозволяє їй функціонувати у якості 

повноправного члена суспільства. У його ході здійснюється підключення індивіда до 

соціальної пам'яті даної спільності, освоєння ним накопичених традицій. Через різні 

соціальні механізми й інститути індивід освоює необхідні виробничі навички, 

практичні знання про природне і соціальне середовище, культурні цінності і норми. 

Існує чимало визначень процесу соціалізації, але, незважаючи на деякі розходження в 

акцентах, сутність цього процесу розуміється як засвоєння індивідом необхідного для 

життя в даному суспільстві соціокультурного досвіду. 

Особливості соціалізації залежать: 

1) Від історично конкретної соціально-економічної структури і переважного типу 

культури. Тому говорять про особливості соціалізації в різних суспільно-

економічних системах і істотних відмінностях у становищі індивіда в умовах 

первіснообщинного, античного, феодального (європейського), кріпосницького 

(східного) і капіталістичного або соціалістичного суспільства. У межах саме цього 

суспільства величезне значення для особливостей соціалізації має класова 

приналежність індивіда. 

2) На реальну долю особистості впливає співвідношення між соціальними умовами, 

суб'єктивними прагненнями і можливостями особистості, пов'язаними з 

внутрішньою культурою. Усі ці компоненти виявляються рухливими і мінливими. 

Але ці соціальні дилеми, зв'язані з безумовним прийняттям пануючих у сучасному 

суспільстві цінностей. Можливі і принципово інші орієнтації, якщо ці цінності не 

приймаються особистістю, і це затверджує себе в інших варіантах діяльності. 

Революційна позиція означає боротьбу за перебудову нестерпних надалі соціальних 

відносин. Але можна спробувати також зняти емоційне навантаження, що доводить 

людину до неврозу, шляхом різних форм внутрішньої розрядки. 

3) Конкретизуючи детермінанти соціалізації, слід зазначити соціально-групову, 

культурно-релігійну й етнічну приналежність індивіда, характер трудової 

діяльності, якою зайнята спільність у цілому і кожна окрема родина – головний і 

первинний механізм соціалізації, економічний і соціальний статус батьків і 

найближчих родичів дитини і т.д. 

Незважаючи на різноманіття стадіальних і культурних розходжень 

докапіталістичних суспільств, процес соціалізації в них характеризувався 

загальними рисами. У первісному суспільстві не існувало спеціалізованих інститутів 

і соціалізація відрізнялась малою розчленованістю і ймовірністю тих навичок і 

цінностей, що повинні були засвоюватися індивідами. Примітивна господарська 

діяльність і соціокультурна статичність такого суспільства при низькій тривалості 

життя обумовлювали стереотипність і швидкість соціалізації. Її вінцем звичайно був 

обряд ініціації підлітка в дорослий стан, що символізує набуття соціальної зрілості, 

наділяючи його набором освячених традиціями прав і обов'язків. В основі 

традиційного виховання лежать спостереження, наслідування й участь. Соціалізація 

включає різноманітні фізичні вправи, що відбивають елементи трудової діяльності і 



культурних ритуалів, навчання ремеслу, релігії і звичаям. Освоєння всього цього 

стимулюється як заохоченням, так і суворим покаранням. Важливим засобом 

передачі традиції є танці, музика, народний фольклор. Але не тільки родина зберігає 

функції головного фактора, що соціалізує, і служить трансмісією для передачі 

культурних традицій і цінностей від покоління до покоління. Існує чимало 

соціокультурних інститутів, що традиційно продовжують виконувати функції 

соціалізації. Традиційні народні вистави, релігійні обряди і ритуали, театр – 

володіють життєвою і творчою силою, відіграють важливу роль у суспільстві. Ці 

традиційні засоби комунікації служать не тільки джерелом розваги й інформації, 

через них людям прищеплюються загальноприйняті норми і цінності – коротше 

кажучи, вони виконують загальну функцію соціалізації. Модернізація та 

особистість. В даний час радикально змінюється зміст соціалізації за рахунок 

кількісного збільшення, якісного ускладнення і розчленовування тієї інформації, 

яку має освоїти індивід у ході формування своєї особистості. Розрив із 

традиціоналізмом і модернізація в культурному плані призводять до розпаду 

колишньої однаковості і стійкості. Плюралізм цінностей відбиває прогрес у сфері 

матеріального виробництва, диференціацію самої соціальної структури – 

формування різних соціальних і професійних груп, класів, прошарків. У свою чергу 

сама ціннісна варіативність стає однією із умов мобільності соціальної системи, її 

прогресивного розвитку, сприяє створенню передумов для індивідуалізації 

особистості. Усе це підсилює динаміку, змінює механізми соціалізації особистості. 

Руйнуються колишні перепони, що відмежовують те соціокультурне поле, у 

рамках якого відбувалася насамперед соціалізація індивіда. 

Серед показників модернізації особистості виділяються: 

- Відкритість для нової практики, як у відносинах з людьми, так і в плані освоєння 

нових виробничих навичок. 

- Зростання незалежності від влади таких традиційних факторів, як родина і 

релігія, зсув лояльності в напрямку до сучасних політичних і суспільних лідерів, 

керівників профспілок, кооперативів і т.д. 

- Віра в дієвість науки і медицини в цілому і відхід від пасивності і фаталізму при 

зустрічі з труднощами життя. 

- Прагнення індивіда і його дітей досягти більш високого професійного і 

освітнього статусу. 

- Планування справ і дій заздалегідь, повага точності в часі. 

- Зростання інтересу до соціального і політичного життя, прийняття в ній усе більш 

активної участі. 

- Прагнення бути в курсі новин, віддаючи увагу новинам загальнонаціонального і 

міжнародного масштабу в порівнянні з подіями місцевого значення. 

- Багатство особистості полягає в багатстві її реальної діяльності і змістовності її 

спілкування із суспільством. Досягнення повною мірою цього багатства складає 

гуманістичний ідеал, можливість реалізації якого залежить від рівня розвитку 

продуктивних сил. 

- Всебічно розвита особистість зовсім не збігається з ідеалом всебічного споживача. 

Зведення людських потреб до споживання речей і видовищ – наслідок соціального 

впливу і відчуження людини від реального процесу виробництва і від інших людей, 



„відшкодуванням” за що і служить річ чи розвага. Істинно людське споживання 

полягає не в присвоєнні речі, а в засвоєнні способу діяльності і спілкуванні з іншими 

людьми, що зближує людей і припускає активну самореалізацію особистості у творчій 

праці і спілкуванні. 

Отже, особистість виступає як носій культури. У ній цінності, норми, знання і віра 

перетворюються у поводження людини в навколишньому світі, у його відношення 

до інших людей і до світу в цілому. Без особистості, її цілеспрямованої й 

осмисленої діяльності культура, по суті справи, не може реалізуватися й існує 

лише як набір окремих принципів і змістів. Однак особистість не може бути цілком 

ототожнена з усією культурою даної спільності. Вона вміщує в собі якусь її 

частину, а точніше, різні елементи, що відповідають соціальному стану 

особистості і характеру соціалізації. Разом з тим в умовах інтенсивної взаємодії 

культур особистість може в тією чи іншою мірою зіштовхуватися з іншими 

цінностями, нормами і типами поводження. Це вимагає знань про іншу культуру, 

здатність адаптації до різного культурного середовища. Особистісне начало, ідея 

особистості як самостійного суб'єкта суспільних відносин, що спирається на свої 

власні внутрішні сили тією чи іншою мірою, наявні в кожній розвинений 

культурі. Однак існує помітне, а часто принципове розходження в статусі 

особистісного начала і його змісті в різних культурах, що залежить значною мірою 

від характеру релігійних компонентів даної культури. Європейська культурна 

традиція затверджує людину автономним суб'єктом діяльності, підкреслює 

насамперед його єдність, цілісність, тотожність „Я” у всіх його проявах. Констатація 

декількох рольових функцій у загальному не знімає такий принцип, роздробленість 

образів „Я” сприймається як щось ненормальне. Навпаки, у східних культурах 

рольові функції багато в чому перекривають самосвідомість особистості. Людина 

усвідомлює себе і сприймається багато в чому в залежності від того середовища чи 

сфери, у яких вона у даний час діє. Тут людина розглядається насамперед як 

осередок партикулярних зобов'язань і відповідальності, що випливають з його 

приналежності до родини, громади, клану, релігійної спільності і держави. У 

класичній китайській традиції вищою чеснотою вважалося підпорядкування 

людини узаконеним нормам і придушення свого „Я”. Конфуціанські принципи 

затверджували необхідність обмеження емоцій, твердий контроль розуму над 

почуттям і уміння виражати свої переживання в чітко визначеній, прийнятій формі. 

В умовах засилля офіційного бюрократизму природним способом обійти цю 

вимогу був відхід від практичної суспільної діяльності у відокремлене чернече 

життя в дзенських монастирях. Розроблена система психофізичного тренування 

давала почуття саморозчинення у всесвіті в цілому. Трохи інакше виглядало 

відношення особистості до суспільства в класичній індійській традиції. У 

філософських системах людське „Я” виявлялося обумовленим не якими-небудь 

конкретними причинами, а реальністю зверхособистісного духу, стосовно якого 

тілесне й емпіричне „Я” – тимчасове і минуще явище. До того ж віра в карму як 

низку переселення душ робить буття кожного індивіда умовним, позбавляє його 

самостійної цінності. Індивід досягає самореалізації через заперечення своєї 

емпіричної природи, шляхом розриву всіх конкретних зв'язків з іншими людьми, 

суспільством, світом і своїми діяннями, щоб стати “саньясіном”. Тільки в 



європейсько-американській культурі особистісний початок одержав статус 

безумовності, непідпорядкованості іншим регулятивним принципам (сакральні 

принципи, святість неминучих цінностей, Священного Писання, 

загальнообов'язкова ідеологія). Стійкість внутрішнього світу особистості не 

залежить від яких-небудь зовнішніх авторитетів, тому що в собі самому індивід 

знаходить ті безумовні принципи, що допомагають йому вистояти в будь-яких 

обставинах і надати їм зміст, спираючись на власне судження, керуючись почуттям 

відповідальності в своїй діяльності. Синонімічним атрибутом такого розуміння 

особистості є індивідуалізм як установка на самозначимість унікального 

людського життя і вищу цінність інтересів окремої людини. У цьому випадку і 

виникає протиставлення „індивідуалізм – колективізм” і пріоритет віддається 

першому початку, хоча й обмеженому внутрішніми моральними принципами і 

правовими нормами. Подвійність особистості й індивідуалізму як соціокультурних 

характеристик підкреслює видатний французький соціолог А. Турен. Часто 

індивідуалізм визначався як орієнтація на одержання шляхом раціональних дій 

найбільшої практичної вигоди з найменшими витратами, тобто як „людина 

економічна”. Той же, хто ставив свої релігійні, політичні, професійні або сімейні 

прихильності вище матеріальних орієнтації, вважався скоріше колективістом. 

Відповідно до логіки вільного ринку, особистістю може виступати лише приватний 

власник, що прагне її зберегти і збільшити. Тривале з'ясування принципів, що 

відбувалося в західній цивілізації, щодо діяльності індивіда, якій обстоює свої 

інтереси у світі конкуренції, привело до значного поглиблення проблеми 

особистості, показало всю її складність і неоднозначність. Ліберально-оптимістичні 

погляди відкривали шлях до анархічного свавілля і разом з тим до соціальних 

конфліктів. Протест проти примусів колективного життя може викликати інтерес 

навколишніх, але він обмежений у можливостях і може спрямувати до поразки й 

ізоляції індивіда. Звичайно, для формування стійкої соціокультурної структури, 

що забезпечує функціонування особистості, необхідне підключення складної і 

широко диференційованої системи орієнтації, вироблених у лоні західної 

цивілізації. Істотними джерелами такої системи є антична духовна 

раціональність, християнський досвід індивідуального порятунку, цивільне право, 

досягнення освіти, науковості і критичного реалізму, що формувалися в рамках 

західної цивілізації вже в Новий час. Особливого значення набуває твердження 

системи моралі і права, у якій містяться ретельно розроблені принципи відносин 

особистості і суспільства. Але їхнє забезпечення – задача відповідних соціальних і 

культурних інститутів. Описане вище розходження в типах особистості присутнє не 

тільки на рівні теоретичних концепцій, а пронизує й основні сфери художньої 

культури. Відчужена людина у ворожому їй світі – такою є концепція експресіонізму, 

який народився в Німеччині. Ситуація безсилля, відчаю людини перед світом, настрій 

жаху та катастрофи, крик без надії на розуміння і допомогу – єдино можлива реакція 

людини на сучасність (твори Е. Мунка “Крик”, “Танець життя”). Самотня людина 

загубленого покоління в абсурдному світі – таким є герой екзистастенціальної 

літератури (А. Камю “Чума; Ф. Кафка “Замок”; Ж.-П. Сартр “Нудота”). Особистість 

суспільства масового споживання – у центрі мистецтва поп-арту (муляжі Дж. Сігала, 

колажі Р. Раушенберга). Культура існує в двох нерозривно зв'язаних між собою 



формах: по-перше, у формі духовного світу кожної окремої людини і її діяльності зі 

створення духовних “продуктів” (творчість вченого, письменника, художника, 

законодавця і т.п.). По-друге, у формі самих цих продуктів, тобто духовних 

цінностей – наукових праць, книг, полотен, законів, звичаїв, багато з них можуть 

носити „речовий” характер. Теорією цінностей займається особлива наука – 

аксіологія – вчення про їхню природу, місце у світі, про зв'язки різних цінностей 

між собою, із соціальними і культурними факторами і структурою особистості. 

Розглянемо ці форми: 

1) Фундаментально-основоположною якістю людини є духовність. Вона є 

основою людини, що пояснює і природу людського буття, і її роль стосовно 

соціуму, і її роль у культурі. Що ж таке духовність людини, які її найважливіші 

риси? 

Грані людської духовності: 

Всеосяжний характер духовності. Духовне життя людини різноманітне. Вона 

містить у собі раціональні й емоційно-афективні сторони, когнітивні і ціннісно-

мотиваційні моменти, экспліцидно-свідомі грані, та грані, що ледь відчуваються, 

орієнтовані на внутрішній і зовнішній світ установки, а також багато інших 

аспектів, рівнів, станів. Що стосується змісту духовних процесів – наукових 

концепцій, моральних цінностей, релігійних вірувань, естетичних категорій, 

повсякдено-практичних знань і інших факторів, що формують особистість, – все 

це також складає зміст духовності. При цьому всі ці грані і зміст духовного життя 

фіксуються в духовності не в мозаїчному різноманітті, а в єдності, взаємозв'язку, 

цілісності. 

Духовність людини існує як ідеальність. Для розуміння душі, а тим більше духу – 

найважливішим є визначення ідеальності, яке полягає в тому, що ідеальність є 

заперечення реального, але при цьому таке, що віртуально міститься в цій 

ідеальності. Дух – це об'єктивне явище та необ'єктивна предметність, але 

трансформація одного в інше. Це стан активності, що характеризує діяльність з 

опредмечування ідей і зворотного розпредмечування її результатів, що визначає 

семантичне поле культури. Духовний потенціал культуротворчої життєдіяльності 

характеризується, в свою чергу, її здатністю надавати сенсу індивідуальному 

буттю. Важливу роль у становленні і функціонуванні ідеальності відіграє мова, 

категоріально-понятійний лад людської свідомості. Людська духовність і є 

ідеальний світ, у якому людина живе, оперує ідеальними формами. 

Духовність являє собою внутрішній світ людини. Вона існує як інтимне життя 

людини, воно дано у внутрішнім спогляданні людини, розгортається в його 

особистісному просторі і часі. Духовність людини являє собою власне „Я” 

людини, виступає як буття, особливість цього „Я”. 

Духовність як міра розвитку людини. Під духовністю розуміють і міру розвитку в 

людині моральних якостей, принципів, міру засвоєння досягнень культури 

людства. Відповідно більш високий рівень духовності визнається за тим 

індивідом, духовні орієнтири якого більш глибокі і більш органічно детермінують 

усю його життєдіяльність. 

2). Духовні цінності, що утворюють культурну скарбницю людства (у тому числі й 

втілені у предметах матеріальної культури) можуть класифікуватися за двома 



ознаками; а) за своїм змістом і б) за ступенем поширеності. За змістом вони 

відповідають трьом основним царинам, у яких творчо діє людська свідомість, – 

науці, моральності і мистецтві. Пізніше ми будемо більш детально характеризувати 

кожну з цих складових частин культури. Зараз же обмежимося деякими загальними 

зауваженнями. 

Духовна цінність у самому загальному вигляді може бути визначена як 

результат різних видів розумової і художньої діяльності людини, що одержав 

високе суспільне визнання і став фактором культури. Природно, не усяка творча 

діяльність відповідає цим вимогам: книга, написана графоманом, чи картина, 

змальована бездарним ремісником, звичайно, не стають духовними цінностями, 

незважаючи на претензії їхніх авторів. 

Наукові цінності, а це перевірені практикою людські знання, найбільш 

об'єктивні, стійкі в часі і позбавлені будь-яких національних чи класових 

фарбувань. Наукові цінності, будучи продуктом неупередженого мислення, 

ховають у собі велику небезпеку: вони можуть бути використані у злочинних 

цілях, наприклад, для атомної війни, зловмисного керування психікою людини, 

торгівлі її органами і т.п.  

Моральні цінності якісно відрізняються від наукових. Якщо задача науки – 

„зрозуміти” і пояснити людині усю навколишню дійсність, поставити її собі на 

службу, то задача моралі – удосконалити відношення людини до інших людей, до 

самого себе і до природи. Усе це втілюється в моральних нормах, звичаях і 

законах, спрямованих на благо людини та складова її моральних цінностей. Але, 

як відомо, і закони, і звичаї, з погляду інших епох і інших народів, можуть бути й 

аморальними (людожерство, знищення в Спарті слабких дітей, подекуди старих і 

божевільних і т.п.). Це підтверджує, що поняття моральності історично мінливе і 

суб'єктивне. Однак у кінцевому рахунку моральні лише ті види відносин між 

людьми, за яких вищою цінністю визнається людське життя. Моральні цінності 

тісно пов'язані з релігійними і генетично ведуть до релігії, тому що люди здавна 

„поводилися добре” через острах прогнівати Бога. Однак з поширенням атеїзму, 

згідно з яким, за висловом Достоєвського, „усе дозволено”, збагачені вірою 

моральні норми в перетвореному й ослабленому вигляді диктуються вже не 

божественною волею, а інтересами збереження суспільства і людини. Художні 

цінності або цінності мистецтва – це продукти такої сфери духовної діяльності, де 

„працюють” усі психічні сили людини, не тільки розум, але насамперед почуття. 

Ще Кант говорив, що мистецтво „живе незацікавленим задоволенням”. Саме цим 

мистецтво відрізняється від науки і від моралі. Людське життя як особисте, так і 

суспільне, можливе лише на міцному духовному фундаменті загальнолюдських 

цінностей, а не на хитких чи омріяних неприборканих пристрастях якнайшвидшого 

досягнення егоїстичних інтересів. 

Національні цінності займають найважливіше місце в житті будь-якого народу й 

окремої особистості. На відміну від загальнолюдських національні цінності більш 

конкретні і більш матеріалізовані: духовні і матеріальні досягнення, що роблять 

українців українцями або французів французами. Одним словом, національні 

духовні цінності – це все те, з чого складається специфіка культури того чи іншого 

народу. Питання про національні цінності тісно пов'язані з досить делікатним 



питанням про націоналізм як соціопсихологічне явище, невід'ємне, хоча воно 

часом й загрожує небезпеками людству. Націоналізм, подібно до релігії, поєднує 

людей різних майнових прошарків і політичних уподобань, а іноді навіть етносів і 

рас. Спочатку він народжується у народу, що формується, як інтуїтивне почуття 

приналежності до великої родини – Батьківщини, але в ході самоствердження 

зусиллями духовної еліти піднімається до категорії національної самосвідомості, 

коли народ, перетворюючись в націю, пізнає своє походження, свою історію, 

своєрідність у порівнянні з іншими, ближніми і далекими сусідами. Те ж саме 

відбувається і з окремою людиною, у якій із сентиментальної, прив'язаної до 

матері дитини формується втілена у світ цільна особистість. Важливо тільки, 

щоб ця особистість, так само як і окремий народ (колективна особистість), з 

повагою і терпимістю відносилася в межах людства до інших особистостей; 

надавала безкорисливу допомогу більш слабкому; ніколи б не вважала себе 

„кращою за інших”; ніколи не застосовувала насильство. Відступ від цих, власне 

кажучи, християнських заповідей веде до фашизму, нацизму і сталінізму – 

винуватцям депортацій і знищення цілих народів. 

Утім, світова історія свідчить: маленькі, героїчні народи, які переймаються 

почуттям національного достоїнства, тобто здорового націоналізму, завжди з 

успіхом відбивалися від могутніх ворогів, створювали квітучі держави, тоді як 

великі імперії сходили зі сцени, як тільки втрачали об'єднуюче їхню національну 

самосвідомість. 

 

 


