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1. Культурні форми. Типологія культур.

Поняття духу позначає в філософії ідеальну сферу – на відміну від

матеріальної. Відповідно до цього ми можемо визначити наявність в кожній

культурі матеріальної і духовної культур. Перша з них включає насамперед

різноманітні засоби матеріального виробництва: енергетичні й сировинні

ресурси, технології матеріального виробництва, знаряддя праці, засоби

споживання й продукти матеріального виробництва. Матеріальна культура

людства завжди ширше за існуюче матеріальне виробництво. У неї входять

всі види матеріальних цінностей: архітектурні цінності, будинки й

спорудження, засоби комунікації й транспорту, парки та ін. Крім того, вона

зберігає в собі матеріальні цінності минулого – пам’ятники, археологічні

об’єкти, обладнані пам’ятки природи та ін.

Духовна культура містить у собі як сукупність результатів духовної

діяльності, так і саму духовну діяльність. Її пам’ятки існують у різноманітних

формах. Це звичаї, норми й зразки поводження людини, що склались у

конкретно-історичних соціальних умовах. Це також моральні, естетичні,

релігійні або політичні ідеали й цінності, різні ідеї й наукові знання. Загалом,

це завжди продукти інтелектуальної, духовної діяльності. Вони, як і

продукти матеріального виробництва, використовуються в життєдіяльності

людини для задоволення її певних потреб.

Існує безліч культур, що реалізувалися в людській історії. Кожна з них

породжувала і породжує свою мораль, своє мистецтво й виражається у

відповідних символічних формах. Проте діалог культур є можливим,

оскільки всі вони мають загальне джерело — людину з її волею і здатністю

творити.

Кожна культура неповторна. Але виникає логічне питання: як тоді

оцінити ступінь розвитку культури? Чи можна визнати всі культури

абсолютно рівноправними? Багато культурологів дотримуються таких

поглядів. Однак, на думку дослідників, критерії оцінки культури все ж

існують. Вони ґрунтуються на тому факті, що первинною цінністю у світі є



людина, розвиток її особистості й волі. Отже, ступінь розвитку певної

культури може бути визначений через її відношення до волі й гідності

людини, а також через ті можливості, які ця культура надає для творчої

самореалізації особистості.

Дослідники культури (О. Шпенглер, А. Тойнбі) пропонували

різноманітні класифікації культур. Поширеною в сучасній літературі є

типологія культур, яка спирається на проблемно-хронологічний принцип.

Вона дозволяє виділити такі основні культурно-історичні типи: первісна

культура; культура Стародавнього Сходу; антична культура (культура

Стародавньої Греції та Риму); середньовічна культура; культура

Відродження та Реформації; культура Нового часу; сучасна культура (ХХ –

початок ХХІ ст.).

У рамках кожного з цих типів культур існують різноманітні

національні культури. Культура кожного етносу є унікальним явищем. Вона

дозволяє людині здійснити етнічну ідентифікацію – усвідомити

приналежність до певного етносу. Критеріями цього усвідомлення є мова,

традиції, релігія.

2. Культура і соціальне кодування. Знак і символ.

Культура виражає себе через світ символічних форм, які передаються

від людини до людини, від покоління до покоління. Але самі по собі

символічні форми – це зовнішня сторона культури. Символи стають

вираженням культури не самі по собі, а лише через творчу активність

людини. Якщо ж людина відвертається від цих символів, то символічний світ

перетворюється на мертву предметну оболонку. Тому не можна визначати

поняття культури тільки через символи, не можна явно або неявно

ототожнювати культуру і символічний світ.

Культура є реалізація людської творчості і свободи, звідси –

різноманіття культур і форм культурного розвитку. Однак ситуація, культура

легко знаходить подібність самостійного життя: вона закріплена в



символічних формах, які дістаються кожному поколінню в готовому вже

вигляді і виступають як загальнозначущі зразки. Складається

надіндивідуальна логіка культури, яка не залежить від примхи окремої

людини і визначає думки і почуття великої групи людей. Тому справедливо

буде сказати, що і культура творить людину. Однак ця формула буде вірна

остільки, оскільки ми пам'ятаємо, що культура сама є продукт людської

творчості: саме людина через культуру відкриває і змінює світ і самого себе.

Людина є творець, і лише в силу цієї обставини – творіння культури.

Тут є не тільки наукова, але і етична проблема: що самоцінне – людина

або культура? Іноді говорять про самоцінність культури, але це справедливо

лише в тому сенсі, що поза культурою людина не може здійснити себе в

якості людини, реалізувати свій духовний потенціал. Але в кінцевому

рахунку цінність культури є похідною від самоцінності людини.

Усвідомлюючи свою тотожність із представниками однієї етнічної

спільноти, людина водночас відокремлює себе від інших спільнот. Ця

ідентифікація може бути як позитивною (людина задоволена приналежністю

до певного етносу), так і негативною (люди можуть відчувати незадоволення,

навіть приниженість). Взаємодія етнічних культур може викликати ряд

проблемних ситуацій: негативне ставлення представників домінуючої

культури до етнічних меншин; внутрішній конфлікт у свідомості людини, яка

водночас усвідомлює себе представником двох культур. Головне в цій

ситуації – розуміння того, що різниця між культурами не має бути підставою

для встановлення кордонів між людьми і народами.

Поряд із наявністю численних етнічних культур у сучасному світі

поширюється інтернаціоналізація культури. Вона обумовлена як соціально-

економічними й політичними процесами (світовий розподіл праці,

глобалізація, інтеграція держав Євросоюзу), так і суспільними чинниками

(науково-технічний прогрес, поширення телебачення, Інтернету). Наявність

інтернаціональних елементів не заперечує неповторності кожної культури.



Необхідно усвідомлювати співвідношення між інтернаціональним і

національним, поєднуючи досягнення прогресу із збереженням самобутності

кожної культури.

Таким чином, культура є втіленням водночас і неповторності, і

типовості, поєднанням традицій та новаторства. За допомогою культури

утверджуються ідеали, які допомагають становленню й розвитку духовного

світу суспільства та особистості.

3. Функції культури

Культура історично сформувалася в кінцевому рахунку як спосіб

духовного освоєння дійсності, як духовне виробництво. Культура

характеризується насамперед здатністю продукувати, зберігати і

транслювати духовні цінності різних форм і типів. Головна функція культури

– зберігати і відтворювати сукупний духовний досвід людства, передавати

його з покоління в покоління і збагачувати його. Для виконання цих завдань

виникли різні форми і способи духовної діяльності, які в сучасній культурі

існують вже як інститути культури.

Культура перетворилася на складне по діяльності, різноманітне за

формами духовну освіту. Сюди входять мораль, релігія, мистецтво, наука,

філософія і ідеологія, політика, міф. Складна взаємодія цих систем

артефактів утворює цілісну тканину культури. Розвиток процесів суспільного

поділу праці призвело до того, що ці форми духовної діяльності все глибше

спеціалізувалися. У розвинутій культурі вони стають відносно самостійними

сфери діяльності і знаходять статус самостійних інститутів культури. Кожен

з таких інститутів володіє специфічною системою методів, особливим типом

цінностей і особливими культурогенними функціями.

В узагальнюючому сенсі, однак, можна говорити про деяк цілісних

функціях культур. Перш за все, це продукування і накопичення духовних

цінностей. Культура поступово гармонізує різноманітні цінності і створює

цілісне простір духовного багатства людства. Далі, духовні цінності



апробуються в масової діяльності людей, і тут виявляє себе нормативна

сутність культури. Вона здійснює нормативізацію дій, засобів і цілей

людської життєдіяльності. Практичне використання норм культури дає змогу

розкрити їх значення і ефективність. Культура здатна реалізувати оцінну

функцію. Вона поділяє дії людини на позитивні і негативні, витончені і

немає, гуманні і нелюдські, прогресивні або консервативні. Культура

створює методи і критерії оцінки дій людини і таким чином формує режим

регламентованої поведінки людини. Крім того, культура, формуючи

еталонні, ідеалізовані цінності, виробляє ідеали, які виконують роль стимулів

для формування та відбору цілей в житті людини. Культура виконує функцію

цілепокладання, вона типізує мету, розробляє її зміст і робить надбанням

суспільства.

Практична робота по досягненню цілей, по їх реалізації і втілення в

життя вимагає від людини знань і умінь, причому знань не тільки спеціально-

наукових, в основному технократичних, а й знань гуманітарних, морально-

духовних.

Тому наступна функція культури – це пізнавальна в широкому сенсі

слова. Культура здійснює різні форми пізнавальної діяльності. Крім науки, в

культурі здійснюється художнє пізнання, релігійне, моральне. Основним

результатом пізнавального ставлення до світу в культурі є встановлення

змісту і значення змісту артефактів чи явищ природи, які стали об'єктом

культури.

Смислотворча функція культури здійснюється за допомогою різних

творчих прийомів, особливих для кожного виду духовної діяльності, мов і

знаків, специфічного набору символів і образів, понять та ідей. Продукуючи і

репродукуючи духовні цінності, культура створює певну систему

комунікацій, яка повинна забезпечити обмін і взаємодія учасників

культурного процесу. Культура забезпечує взаємодію людей через цінності,

інтегрує суспільство, підтримує і розвиває його цілісність. Здійснюючи цю

роботу, культура здійснює соціалізацію людини, постійно пропонуючи йому



норми, зразки і алгоритми життєдіяльності, що відрізняються від поведінки

тварин.

Таким чином, культура виводить людину зі світу тварин в світ «homo

sapiens», людини розумної, який усвідомлює своє суспільно-соціальне

призначення. Крім цього культура здатна виконувати роль суспільної пам'яті.

Вона створює способи збереження та накопичення досвіду духовної

діяльності людини. Завдяки цій ролі культури стає можливим формування

глибинних, підсвідомо діючих алгоритмів культурної поведінки людини,

формування архетипів, які закріплюють поведінкові зразки або моделі на

психофізіологічному рівні.

Контрольні запитання

1. Визначте сутність матеріальної і духовної культури.

2. Як може бути визначений ступінь розвитку культури?

3. Схарактеризуйте основні типи культур.

4. Як співвідносяться інтернаціональне та національне в культурі?


