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ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИЙ ЗМІСТ КУРТУАЗНИХ ЧЕСНОТ
ЯК ПЕРЕДУМОВА ГУМАНІЗМУ ВІДРОДЖЕННЯ
У статті досліджується формування підвалин гуманістичної ідеології Відродження в культурі європейського
Середньовіччя. Простежуються основні етапи становлення і розвитку культури Середніх віків та їх здобутки. Основна увага зосереджується на "Осені Середньовіччя" (Й. Хейзінга) і на такій важливій складовій культури того часу, як
придворна культура, культура замків. На прикладах творчості трубадурів і труверів К. де Труа, Б. де Борна, т. зв.
"маргінальних" джерел, що знаходяться ніби на периферії тексту середньовічної культури, але суттєво доповнюють її ("Чудеса Богоматері" Г. де Куенсі), дається аналіз наповнення традиційних куртуазних чеснот новим загальнолюдським змістом, утвердження у практиці людських відносин світоглядного принципу антропоцентризму. Відзначається вплив на цей процес Альбігойських війн, своєрідного каталізатора зростання попиту на гуманність у
сповненому стражданнями і смертями житті суспільства. Вказується на очевидний зв'язок куртуазних чеснот з новаціями в системі моральних цінностей європейського суспільства, в тлумаченні поняття визнання права на автономію розвитку світської держави.
Ключові слова: культура Середньовіччя, ментальність, куртуазна культура, куртуазні чесноти, альтруїзм, антропоцентризм,
творчість трубадурів, Альбігойські війни.

Постановка проблеми. За традицією ми сприймаємо XV століття в Західній Європі як час, коли найяскравіше виявила себе агонія старого устрою (Середньовіччя) і виникли й утвердилися явища і процеси
нового періоду розвитку культури, який ми називаємо
Відродженням.
А й справді, Великі географічні відкриття збільшили
масштаби діяльності європейців. Хай в кінцевому рахунку і в негативному сенсі, але наслідки цих відкриттів
показали переваги цивілізації над "варварським" (американським, африканським, азійським) світом. Нові горизонти покликали юрби авантюристів на пошуки щастя, слави, почестей, а головне, багатства в чужих землях.
Виникнення і розвиток друкарської справи вивели
грамотність та й науку за монастирські мури, зробили
знання доступними і простолюдинам. Друкована книга
зблизила найвіддаленіші куточки земної кулі, уможливила обмін думками представників різних культур.
Застосування пороху у військовій справі (а порох і
технологія його виготовлення були завезені в Іспанію зі
Сходу ще в XI столітті) саме в XV дало результат. Рицарські лати вже не рятували життя, а замки, ці колись
досить надійні гнізда самовпевнених і незалежних від
королівської влади сеньйорів, стали вразливими для
гарматного вогню. Та й гармаші не мали потреби в
шляхетному родоводі, гучних титулах та умовностях
геральдики. В ці часи починає формуватися та політична мапа Європи, що є звичною для нас зараз.
XV століття стало своєрідним прологом до Реформації. Діяльність таких вельми суперечливих осіб, як папи
Павло II, Сікст IV, Іннокентій VIII, Олександр VI, значною
мірою підривала авторитет самої католицької церкви. До
Лютера, Кальвіна, Мюнцера та анабаптистів активну
критику церкви вели Джон Вікліф, Ян Гус, Ієронім Празький, гусити, таборити, Джироламо Савонарола. Порівняння Риму з Вавилоном, вжите св. Ієронімом ще у
IV столітті, використовують Данте на рубежі XIII–XIV століть і пізніше Петрарка ("Новий Вавилон"). А. Рудельбах,
автор одного з перших у XIX столітті ґрунтовних досліджень про життя і діяльність Савонароли, наводить гостре
висловлювання одного з наближених до папи Адріана IV,
який критикує римську церкву, в якій, на його думку, пра-

влять книжники і фарисеї, що займаються лише накопиченням золота та срібла, коштовних речей заради власного блага. А це, між іншим, XII століття!
Пояснення такої інтенсивності і плідності культурного розвитку посиланням тільки на короткий час Проторенесансу не є задовільним. Тому увагу привертає, за
вдалим виразом Й. Хейзінги, "осінь Середньовіччя",
тобто Високе Середньовіччя. Саме в цей період тривалої епохи відбулися найважливіші зміни в соціальному і
духовному світах європейців, що врешті уможливили
формування ідеології гуманізму з системоутворюючим
світоглядним принципом антропоцентризму.
Аналіз досліджень та публікацій. Інтерес до вивчення культури Середньовіччя в історичній науці після
поштовху, наданого романтиками, визначається стабільністю і значною кількістю публікацій за кордоном та
на вітчизняних теренах. Серед останніх заслуговує бути
згаданою праця М. Осокіна "Історія альбігойців та їх
часу", опублікування якої стало подією медієвістики
другої половини XIX століття.
Нова методологія дослідження культури Середньовіччя веде свій початок від фундаментальної праці
Й. Хейзінги "Осінь Середньовіччя". Ще в далекому
1929 році в статті "Про визначення поняття історії"
Й. Хейзінга писав: "Історія – це духовна форма, в якій
культура звітує перед собою про своє минуле", а трохи
вище в тексті зазначено, що минуле "лише тою мірою
може стати для культури історією, якою воно зрозуміле
для неї" [Цит. за: 7, с. 414–415]. Застосування нового
методу мало результатом створення портрета культурної епохи як цілого, що поєднує різні наявні форми життя і мислення, ментальність суспільства Пізнього Середньовіччя. Цей портрет був живий, сповнений суперечностей, що не давали життю кожного із станів скніти в
прокрустовім ложі соціально-етичної регламентації, а
ідеали, в першу чергу, рицарів постійно випробовувались на стійкість виром політичних подій. Реконструкція
культурної епохи постала в результаті синтезу розмаїття виявів життя суспільства: побуту різних станів, прошарків населення, системи моральних цінностей цих
станів, їх соціальних ідеалів, ортодоксальних релігійних
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доктрин, учень містиків та гнівних інвектив т. зв. єретиків, чинних правових систем та практики.
Методологія була розвинута в працях представників
школи "Анналів". Фундатори школи М. Блок і Л. Февр
називали історію "наукою про людину", акцентуючи увагу на тому, що людина включена в систему суспільних
відносин і, пропускаючи крізь себе час, є "текучою субстанцією" (Л. М. Толстой). Ідеї їх підходу були викладені
в праці М. Блока "Апологія історії, або Ремесло історика" (переклад з французької мови з'явився у 1973 році)
та у збірці методологічних статей Л. Февра "Бої за історію" (переклад 1991 року).
Наступне покоління послідовників цього соціальноантропологічного підходу спрямувало свою увагу на
широкий спектр виявів ментальності Середньовіччя.
Зокрема, Жак Ле Гофф називав напрям історикокультурного дослідження, до якого сам належав, "історичною антропологією" або, інакше, "антропологічно
орієнтованою історією". Яскравим прикладом поєднання соціальної історії з історією особистості стала його
праця "Цивілізація середньовічного Заходу". Видатний
медієвіст наголошував на тому, що він невідступно надавав перевагу людським істотам перед абстракціями.
Продуктивним цей підхід робило визнання "інакшості"
свідомості, що була матеріалізована в історичному
джерелі, на відміну від сучасної свідомості, яка, занурюючись в історичне минуле, може привносити свої
змісти у реконструкцію соціального і духовного світів
цього минулого. До того ж історія як наука досить часто
застосовує щодо минулого свою "бритву Оккама". Нагадаємо, що ментальність – це сукупність вірувань та
звичок духу спільноти або психологічні та моральні нахили, здібності. Особисто для автора цієї статті є цінною ремарка у словнику Micro Robert: ментальність – це
мораль, що вказує, позначає [4, с. 661]. Вона і потрапляє зазвичай під "бритву Оккама" раціо історика як те,
що не вкладається в комфортну схему пояснення.
Є ще один момент, який ускладнює історичну реконструкцію минулого. На нього звернув увагу відомий
італійський учений-медієвіст Умберто Еко. У своєму
творчому пошуку він теж торкався часів хрестових походів, створення епосу про священний Грааль. Зокрема, у романі "Бавдоліно" він явно притримується того,
що історія – це не те, що було насправді, а те, як про це
оповідається. Олена Костюкович, перекладачка роману, приводить слова У. Еко з інтерв'ю часопису "Панорама" в день появи опублікованого твору на полицях
книжкових крамниць: "В "Маятнику Фуко" світова історія
постала як конструкт, спроєктований нездоровою
уявою. В "Бавдоліно" історія постає як продукт здорової
і затребуваної вигадки". Отже, не все, що несе в собі
історичний суб'єкт, чому надає особливого значення і
ваги в своєму житті, стає історією.
До публікацій, що близькі за духом новій методології, віднесемо роботи Жоржа Дюбі "Європа в Середньовіччі" та "Доба соборів. Мистецтво та суспільство 980–
1420 років", відомі широкому загалу українських істориків та культурологів. Привертає увагу одна з останніх
праць, що продовжує оформлену традицію, "Повсякденне життя в добу трубадурів XII–XIII століть" Женев'єви Брюнель-Лобрішон та Клоді Дюамель-Амадо. Автори вказують на початок поширення гуманізму в часи
Високого Середньовіччя (розділ "Гуманізм завойовує
Європу").
Мета статті. В статті досліджуються етичні виміри
куртуазної культури, простежується зв'язок її екзистенціалів (служіння, дружба, любов тощо), точніше, ево-
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люції їх змістів з утвердженням альтруїзму в досить
жорстко ієрархізованих людських відносинах, розгортання нового змісту куртуазних чеснот як практики, що
врешті забезпечить культурний простір для формування ідеології гуманізму з базовим світоглядним принципом антропоцентризму.
Виклад основного матеріалу. Злет культурного
розвою Європи доби Відродження був підготовлений
кількома попередніми хвилями подій, процесів, діяльністю непересічних особистостей Середніх віків.
Згадаємо першу таку хвилю за часів готської держави Теодоріха Великого. Вживаючи сучасну термінологію, його можна по праву назвати видатним топменеджером у державному господарстві. Використавши
досвід державного управління Східної Римської імперії
(Візантії), зберігши діяльність сенату в Римі та магістратур, зібравши навколо себе "останніх римлян" Сіммаха,
Боеція, Кассіодора, Теодоріх зумів задовольнити найважливішу потребу тогочасної Європи – потребу в стабільності економічній і політичній. Інтуїція підказувала
йому, що руйнація руїн (тавтологія вжита свідомо) римського світу не приведе до добра. Досягти успіху за тих
обставин можна ще було, зберігаючи і використовуючи
здобутки Римської імперії, адже вони мали колосальний
інерційний потенціал для державного будівництва й
управління державою. Цей тьмяний блиск згасаючої величі імперії все ж дозволяв торувати шлях у майбутнє.
Істориком V століття Сальвіаном вже був поставлений
діагноз Римській імперії – "смерть або близька смерть".
Однак діяльність сенатської аристократії, такого собі
"Римського клубу" при Теодоріхові, певною мірою віддаляла підтвердження цього діагнозу. Прихильність цьому
з боку короля була зрозумілою. Готи вже реально стали
складовою римської історії. Але варварськими ватажками була усвідомлена потреба в асиміляції римської традиції, плоди якої надавали можливість увічнити себе
через слово, книгу в просторі політичного життя.
Робота, яку розпочав Августин Аврелій, переосмислюючи та трансформуючи духовну спадщину Античності, щоб узгодити її з системою цінностей християнського світогляду, була продовжена Боецієм. Завдяки Боецію були закладені засади системи освіти. В ситуації,
коли авторитет грецької мови як мови науки на Заході
імперії практично був втрачений, мовою культури та
інтелектуалів на тривалий час стала латина. Важливо й
те, що зусиллями Боеція був створений латинський
варіант філософської мови.
У V столітті папою Геласієм був оформлений політико-релігійний за змістом концепт, у відповідності з
яким стверджувалось, що світом керують дві сили: одна
з них – то священний авторитет духовенства, а друга –
влада короля. Цей концепт відомий як теорія двох мечів, що правлять світом. Зрозуміло, за Геласієм, меч
духовний має перевагу, оскільки саме священники відповідатимуть за світських государів на Страшному cуді.
З часів понтифікату Григорія I цей концепт особливо
наполегливо втілювався у життя. Суперечки навколо
тлумачення проблеми поділу владних повноважень між
церквою і державою, між sacerdotium і regnum, триватимуть ще довго. Опосередковано про амбіції церкви у
вирішенні цієї проблеми говорить значна кількість римських понтифіків, що обрали собі ім'я Григорій.
Потрібен буде конфлікт у паризькій Сорбонні, викликаний початком викладу професорами в університетських курсах праць з політики та етики Арістотеля,
"перевідкритих" у сумлінних і не підтягнутих до християнської доктрини перекладах на арабську мову, щоб
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відродити автентичну Античність, а далі вже використати і потенціал римського публічного права у розбудові
світських європейських держав. Але те станеться тільки
через пів тисячоліття.
За обставин, коли у колишню Західну Римську імперію прийшли й осіли там численні варварські племена,
а аборигени-римляни деградували в культурному сенсі,
церкві доводилося відшукувати нові форми впливу на
цю нову паству. В цьому відношенні діяльність Бенедикта Нурсійського, засновника традицій західного європейського чернецтва, та папи Григорія I, реформатора
життя церкви, була особливо плідною.
Друга хвиля культурного розвитку припадає на часи
виникнення й існування Франкської держави, котру ще
називають першою спробою заснування Священної
Римської імперії. Однак цей короткий "каролінгський
ренесанс" (800 р. – перша половина IX ст.) виявився
достатнім для закріплення підвалин суто європейської
духовно-політичної культури. Спочатку інтерес до римського спадку мав поверхневий характер, можна сказати, що він використовувався як свого роду декорації
державного життя. Згадаймо, як функціонувала Академія при дворі Карла Великого, як цілком в традиціях
стародавності проводилися "сімпосіуми", під час яких
можна було відчути себе в атмосфері далекої минувшини. Але з часом, особливо з початком відродження
життя в Європі після нашесть угро-фінів та вікінгів, римський спадок, в першу чергу римське імперське право,
допомагає переглянути Кодекс Юстиніана і віднайти таку
його редакцію, яка б повністю відповідала змінам, що
відбулися в секторі економічного життя суспільства. А це
з необхідністю викликало зміни в політичному житті і
вплинуло на наповнення традиційних екзистенціалів ментальності новим, гуманістично орієнтованим змістом.
На рубежі 1000-го року вже викристалізувалися та
утвердилися як реальність феодальні економічні відносини. Їх освяченням переймається християнський ідеологічний комплекс. І якщо економічні відносини стали
підґрунтям культури, що, нарешті, надало їх зв'язку адекватної форми, то християнські ідеологеми виконували
роль системоорганізуючого й об'єднуючого стрижня.
Жодне явище чи процес культурного життя не відбувається поза координатами простору християнських цінностей, набуває своєї значимості тільки в цих координатах
простору, покликаного об'єктивувати їх духовний зміст.
Християнство вже утвердилося як народна релігія. Тривалий період двовір'я, однак, ще не раз буде нагадувати
про себе в стихії народного життя виявом язичництва у
варварській чи римській обгортці, породжувати сумніви в
справедливості санкціонованого церквою соціального
устрою, надихати на створення нових утопій.
Та найважливішою для подальшого культурного розвитку була, за виразом Й. Хейзінги, "осінь Середньовіччя". У XII–XIII століттях досягає апогею свого оформлення куртуазна культура (від фр. court – двір): завершується кодифікація етикетних вимог, настанов, складається ритуалістика, напрацьоване видове розмаїття
поезії трубадурів та труверів. Християнство, все органічніше зростаючись з життям аристократичного стану,
опановує сюжети героїчної поезії, залишає в них свій
відбиток, збагачує своїми міфологемами.
У духовному просторі XII століття об'єдналися два
потоки. Перший – це творчість бенедиктинського ченця
Гальфріда Монмутського, котрий у своїй "Історії бриттів"
вдало переказав сюжети латинської хроніки Неннія
(IX ст.). Особливою популярністю стала користуватись
легенда про короля Артура та рицарів Круглого столу.

Круглий стіл, окрім своїх чарівних властивостей, втілював собою ще й ідею рівності. Король Артур перший, але
серед рівних. За Круглим столом зникав привід сперечатися за чільне місце. І це, звернемо увагу, в умовах життя ієрархізованого суспільства. Другий потік – творчість
відомих труверів Роберта де Боррона та Кретьєна де
Труа, що успішно розвинули сюжети т. зв. бретонського
циклу і сприяли їх популяризації по всій Європі.
Р. де Боррон запозичив оповідь про Святий Грааль
з бретонської традиції, але наповнив її східною екзотикою, пов'язав з особою Йосипа Ариматейського. Саме
останньому, за легендою, належала чаша, якою користувався Господь під час Таємної Вечері і в яку Йосип
зібрав пролиту на хресті Божественну кров.
К. де Труа залишив після себе низку романів. Найбільш відомі з них роман про рицаря Ланселота, роман
про Персеваля, або Повість про Грааль.
Романи цих труверів змістом своїм вказують на певні
зміни, що вже відбулися в ментальності аристократичного стану. При дворах франкських королів в піснях бардів
постійно немовби було чути звуки бойового рогу, лязкіт
зброї, високо цінувалися бойовий дух, суворість звичаїв
та васальна вірність. А в романах Круглого столу демонструються галантність та куртуазність. У доволі жорстко
регламентованих відносинах між людьми вже починають
пробиватися перші паростки альтруїзму. Залишається у
високій ціні бойовий дух рицаря, налаштований на подолання ворога. Але не менш важливою стає готовність до
захисту і відновлення порушеного права будь-кого. Раніше милосердя на полі бою часто зводилося до застосування кинджала, яким добивали важко поранених воїнів. Цей кинджал так і називався – милосердя (французькою мовою – misericorde). Тепер же милосердя виявляють, щоб захистити людину у скруті від страждань та
несправедливості. В романах Круглого столу явно вже
присутній морально-психологічний компонент: образ
героя втрачає міфологічну начинку, перестає бути абстрактним, одновимірним; крізь пелену етикетних умовностей проступають живі портретні риси виокремленої
поетом людської особистості. Це немовби несвідоме
повернення до реалізму портретів з єгипетського Фаюму, ще несміливе, ще обтяжене острахом впасти в найтяжчий смертний гріх гордині.
Саме в цей час завершується оформлення культу
Богоматері, він стає популярним. Звичайно, куртуазна
культура XII–XIII ст. не могла не відреагувати на це. Як
відзначається в передмові до праці Ж. БрюнельЛобрішон та К. Дюамель-Амадо "Повсякденне життя в
часи трубадурів…", нове куртуазне світобачення, "вироблене трубадурами, кардинально змінювало погляд
на жінку, що нав'язувався церквою. З "чаші гріха", істоти
нечистої, чиє тіло Диявол обрав своїм улюбленим місцеперебуванням, жінка перетворювалась у вищу істоту,
служіння котрій ставало метою життя куртуазного рицаря. В куртуазному універсумі трубадурів правив
Амор, бог любові" [1, с. 8]. Однак, на відміну від свого
попередника з Античності, що уособлював любовволодіння, любов пристрасну, fin'Amor трубадурів (буквально – любов довершена, істинна, витончена) спрямовував закоханого до любові, яка звеличувала і вдосконалювала душу. Це одночасно жертовна любов.
Культ Богородиці віднаходив себе у вже традиційних екзистенціалах феодального суспільства: служіння,
відданість, обов'язок васала, дружба, любов. Ідеальна
любов поєднувалась із служінням, одним з ключових
"пазлів" картини середньовічної ментальності. Так, у
збірці "Чудеса Богоматері" Готьє де Куенсі разом з тра-
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диційними інвективами проти жінок виказує і високу
шану "благим" дамам. Адже всі ми, пише автор, "вище
всіх творінь зобов'язані шанувати благих жінок і всіляко
прикрашати їх поважним ставленням за чесноту", ми
"зіткані у жіночому тілі, ми не можемо увійти в життя без
жінок, всі ми викормлені їх грудьми..." [3, с. 42–43]. Значимість цього особливо зростає, якщо ми візьмемо до
відома те, що "Чудеса Богоматері" у порівнянні з поезією
трубадурів чи рицарським романом належить до т. зв.
"маргінальних" жанрів куртуазної культури. Останні, як
своєрідне тло, доповнюють портрет ментальності суспільства Пізнього Середньовіччя. Показово й те, що текст
твору вже писано не латиною, а народним романським
наріччям. Тобто зміст твору явно зорієнтований на вихід
за межі досить вузького латиномовного середовища.
Перекладач і автор вступної статті до цієї збірки
М. Собуцький зазначив: "Служіння дамі, що набуває
надзвичайно високу роль в "культурі замку і двору", має
своїм незаперечним корелятом вихід на перший план
образу пресвятої Дами (саме так частіше всього називає Готьє де Куенсі Богоматір, частіше всього римуючи
слово "Дама" зі словами "душа" і "жінка": Dame – ame,
Dame – fame)" [3, с. 13].
На прикладі життя і творчості Бертрана де Борна
простежуємо те, як матеріалізується на практиці ідея
поезії, покликаної передавати всі відтінки високої думки, витонченої за формою, здатної задовольнити потреби й інтелектуалів того часу, і простого люду. Ще раз
підкреслимо той факт, що засобом вираження цієї поезії не була достатньо авторитетна на той час латина, а
народна мова, її т. зв. оксітанський діалект, мова південної Франції, Провансу. Трубадури своєю творчістю
проголосили достоїнство народної мови. Це відзначив
Данте Аліг'єрі рядками з трактату "De vulgari eloquentia"
("Про народну красномовність").
Ще однією цінною особливістю творчості трубадурів було те, що вона мов дзеркало відображала і яскраві достоїнства тогочасного життя, і не менш кричущі
його вади. До того ж часто одні й ті ж особи були і героями творів, і їх авторами. Правдиві, часом нещадно
реалістичні портретні ескізи, точно схоплені поетичним образом картини куртуазного життя з повним правом можна охарактеризувати як прояв того світоглядного принципу, що об'єднує гуманістичну ідеологію, –
принципу антропоцентризму.
Бертран де Борн (1145–1210/1215) отримав монастирську освіту в єпископстві Перигора і з чотирнадцяти
років був відданий до замку батькового друга й побратима по зброї в Пуату. Як і всі діти васалів, він починає
служити в якості пажа, осягаючи на практиці всі секрети
куртуазі: від елементарної ввічливості до тонкощів світського спілкування comme il faut. В замках виховувались і дочки рицарів. Один з них, рицар де ла Тур, залишив своїм дочкам досить промовисті "Настанови". В
них турботливий батько рекомендує дочкам спілкуватися з людьми різних станів, враховуючи приписи куртуазного етикету. Але особливо важливим рицар вважав
спілкування з особами нижчого суспільного стану. Він
стверджував, що ці люди "більше будуть хвалити вас,
поширювати про вас схвальні слова, взагалі принесуть
вам більше добра, ніж люди знатні; шана, що виказується людям шляхетним, і куртуазне поводження щодо
них належить їм за правом; ставлячись таким же чином
до людей, що належать до нижчого суспільного стану,
ми підкоряємось вільному духу гуманного (курсив авт.)
серця; простолюдин вважає таке ставлення до нього за
честь для себе і повсюди розносить похвалу та добрі
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відгуки про того чи про ту, хто надав йому таку честь"
[цит. за: 2, с. 59–60].
У вісімнадцять років Бертран отримав меч з рук
священника і став зброєносцем, а в двадцять був посвячений у рицарі. Далі доля привела його до почту синів англійського Генріха II Плантагенета. Це були молоді Генріх, Річард, котрого прозвали Левове Серце, та
Готфрід. Важливим є те, що служіння вже не заважало
виникненню дружніх стосунків. Про дружню близькість
Бертрана до принців свідчить та обставина, що він називав їх прізвиськами, узвичаєними у сімейному колі.
Так, Річард увійшов у твори де Борна як Oc et Non (Так і
Ні), лаконічно виказуючи згоду чи незгоду:
Співаймо про пожарище і розбрат,
У Так і Ні багрянець вкрив кинджал…
До Готфріда де Борн взагалі звертався попанібратськи, називав "ріднею" (провансальською мовою – "rassa").
Аристократичний стан на XII століття вже канонізував ритуал посвячення в рицарі. Цей стан об'єднувала
система чеснот (нагадаємо, що ментальність спрощено
– це мораль, котра вказує, позначає), таких як хоробрість, благородство (paratge), щедрість, радість, вірність та вміння дотримуватись міри (mesura).
В одній із своїх сервент (від лат. servire – служити,
вид поезії, що створювався придворними трубадурами),
посвяченій Річарду Левове Серце, де Борн протиставляє "старість" і "юність". Він надає виключного значення
чесноті юності (ioven), без котрої були б неможливі ні
справжня шляхетність, ні пишний двір, ні щедрі меценати, ні шляхетні придворні дами, яким з любов'ю служать рицарі. Автори "Повсякденного життя в часи трубадурів…" справедливо зауважують, що мова йде зовсім не про вік. Юність – це життя, оперте на моральні
цінності, це бездоганний стиль поведінки. Згідно з де
Борном, юним вважається той, хто не дорожить своїм
життям, хто не рахуючи роздає своє добро; юним буде
той, хто гостинний, щедрий до гостя, хто робить коштовні подарунки. Звичайно, юним буде і той, кому подобається служити дамам і хто захоплюється мистецтвом
жонглерів – виконавців пісень трубадурів та труверів.
Де Борн настанови своєї сервенти пропонує як своєрідний дороговказ, дотримуючись якого Річард ніколи
не спокуситься накопиченим матеріальним багатством
старості, тільки духовне багатство юності дозволить
досягнути всього бажаного.
Дослідники творчості Б. де Борна до терміну
"юність" прив'язують сорок три значення в залежності
від контексту, в якому він вжитий. Семантично він охоплює увесь набір куртуазних чеснот, куди органічно входить і високо розвинуте почуття честі.
Автори "Повсякденного життя в добу трубадурів…"
звертають увагу на те, що молодій людині потрібно жити
в самій гущині придворного життя, щоб навчитися володіти своїми почуттями, уміти вгамовувати їх, уникати
надання приводу для того, щоб стати об'єктом глузування з боку старших, прагнути стримувати свій запал, тобто
сповідувати чесноту "міра". Рицар повинен бути прикладом самозречення, терпіння і володіння собою. Цілком у
відповідності з проповідями Франциска Ассізського джерелом істинної радості, насолоди для рицаря є неволодіння. В цьому сенсі зрозумілим є перенесення ритуалів принесення омажу (клятви вірності), його словника
і системи жестів на служіння Дамі. Пам'ятаймо, що Дама,
як правило, це дружина чи дочка сеньйора.
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Цей комплекс куртуазних цінностей поступово набуває загальнолюдського змісту. Гуманізм починає завойовувати Європу [1, с. 229].
Дружба-служіння, самозречення, вірність, милосердя, що вже переросли рамки етикетних вимог, дозволили Б. де Борну створити один з кращих творів у жанрі
плачу (planh) на смерть принца Генріха:
Святкуєш, смерть, бо знову у печалі
Земля. Навіки він заснув:
Де рицаря подібного ви знали?
Хто був відважнішим і хто чеснішим був?
Немає "молодого короля"…
Якби Господь його нам воскресив,
Щоб знову він між нами жив!
Не знали б ми подібної печалі!
Інший трубадур Бернарт де Вентадорн так був вражений смертю близького йому по духу графа Раймонда V
Тулузького, що усамітнився в монастирі.
Гуманізація життя суспільства підривала виключне
право папської влади як наділеної de iure мечем для
здійснення примусу в людському суспільстві посередництвом світської влади. Цьому сприяло і теоретичне
підтвердження, переосмислення поняття загального
блага після вже згадуваного вище введення в науковий
обіг автентичних текстів з проблем політики та етики
Арістотеля. Врешті, всі ці новації у XIII столітті "сприяли
утвердженню римського принципу публічного права,
згідно з яким король є громадським діячем, котрий керує задля блага спільноти" [6, с. 360]. Під тиском, з одного боку, теорії, а з іншого – практики, повної запеклої
боротьби за свої права середньовічних міських комун,
радикальних змін зазнає богословська думка. Їй доводиться розробляти новий ідеал панування і справедливого, доброго державного врядування. Авторитетом
Фоми Аквінського підтверджене положення про те, що
regnum таки має право на існування під сонцем. Це
природне явище є угодним Богу і служить забезпеченню добробуту індивідів. Утвердження світської держави
сприяє досягненню спільного блага.
Підґрунтя цьому готували згадані жахіття Альбігойських війн та захист євангельських християнських чеснот, що надихали трубадурів ненавидіти зло і любити
добро, обирати куртуазну любов свого роду ліками від
всіх проявів соціального зла. Особливу роль у цьому
наповненні куртуазних чеснот загальнолюдським змістом історією було надано півдню Франції – Лангедоку.
Значної напруги духовному життю зрілого Середньовіччя у Європі додали т. зв. хрестові походи, сучасники і учасники яких зазвичай називали їх "шляхом в
Єрусалим" чи "шляхом у Святу Землю". Сама зв'язка
понять "хрестовий похід" (фр. croisade) стане загальновживаною тільки на рубежі Нового часу. Всі ці походи
відбувалися протягом XI–XIII століть (перший – в 1096–
1099 рр., а восьмий – в 1270–1271 рр.). Об'єктивно вони були військовою і політичною експансією Заходу на
Схід. Але в той час хрестові походи сприяли формуванню європейської самосвідомості, що зафіксувала
образ Європи як єдиної культурної (релігійної), територіальної цілісності у протистоянні халіфату мусульман,
що мав уже досить тяглу історію власного культурного
розвитку. Тому хрестові походи одночасно були і формою культурних контактів. Ці контакти стимулювали у
XII–XIII ст. розвиток середземноморської торгівлі, якій
відкрилися після утворення на Сході держав хрестоносців та взяття під контроль Едеси, важливого центру на

торгових шляхах, перський, аравійський та індійський
ринки. Ця торгівля, в свою чергу, надала поштовх формуванню нової економічної географії міст в Італії та на
півдні Франції. В містах торгівля сприяла розквіту традиційних прошарків ремісників і появі нових – негоціантів та купців. Готфрід, пріор міста Везон, у другій половині XII століття вельми критично з позиції клюнійської
реформи характеризував домашній і суспільний побут
жителів півдня Франції. Критикуючи моду того часу,
необачну гостинність до іноземців, шлюби між шляхетними людьми і простолюдинами, між іншим, він констатує: "В старі часи вважали лихварів за злочинців; тепер
же це ремесло так поширилося, даючи законний прибуток, ніби плід земний" [цит. за: 5, с. 75].
За цих обставин посилення ролі грошей і пов'язаний
з цим широкий спектр можливих способів збагачення не
могли не позначитися на способі життя стану аристократії. Частина знаті з зиском для себе стали користуватися можливістю експлуатувати землі, багаті на руди,
торгові шляхи, що пролягали через їх маєтності, виниклі на цих землях ярмаркові центри.
Різноманітні товари і продукти з Азії, далеких Індії та
Китаю імпортувалися за посередництва халіфату. Багатства міст південної Франції зростали теж завдяки
посередницькій торгівлі. Інший напрямок імпорту товарів – землі іспанських маврів, що значно переважали на
той час європейців в економічному розвитку.
В південній Франції, відповідаючи ствердно на запитання, говорили "oc" (тобто "так"). Тому провансальський діалект, яким спілкувалося місцеве населення, стали називати langue d'oc (звідки назва регіону – Лангедок). До цієї значної за площею території у римські часи
відносились сім південних провінцій Галлії. Там римляни заснували міста-колонії з цирками, театрами, храмами, школами, лазнями, перенесли у ці міста практики
управління римських магістратур. Цей давно цивілізований культурний простір постійно підтримував відносини з Італією, Грецією та, як вже було зазначено, з
Іспанією та Сходом. Цими зв'язками особливо відзначалися багаті громади Марселя, Авіньйона, Арля, Нарбони, Тулузи та Бордо. Там розмовляли всіма мовами
тодішньої ойкумени, проживали єврейські общини, широко було представлене етнічне розмаїття мусульман.
М. О. Осокін звернув увагу у своїй праці "Історія альбігойців та їх часу" на те, що купці-іноземці мимовільно
налаштовували місцевих жителів на іншу віру або, щонайменше, на довільне тлумачення положень християнства [5, с. 76]. Ті ж купці-греки привозили на ринки південних міст не тільки східні аромати, прянощі та шовк,
але й сміливі ідеї, що змістом своїм розходились з настановами католицької церкви. Відбувався обмін надбаннями цивілізацій. В цих умовах не знаходив собі підґрунтя релігійний фанатизм. У суспільстві вільно почувалася віротерпимість, розвивалось критичне мислення.
В Лангедоку отримували прихисток лікарі та вченіматематики, що здобули освіту в мавританських Кордові, Толедо, Севільї, Малазі та Гранаді. Багато з них доклалися до заснування системи витонченої освіти для
окситанців. Так, в місті Монпельє від середини XII ст.
діяла медична школа, де викладали власні курси арабські та єврейські професори. Їхні курси базувалися на
ідеях Авіценни та Аверроеса. У школі навчали і вихованці першої в Європі медичної школи в італійському місті
Салерно (університет з 1213 р.). Використання як першоджерел перекладів арабських медичних енциклопедій та трактатів у поєднанні з застосуванням новітніх на
той час напрацювань у галузі медичної практики відно-
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влювали втрачений на деякий час зв'язок з традиціями
Античності, започаткованими Гіппократом, Арістотелем
та Галеном. Наявність висококваліфікованих перекладачів, використання в наукових і практичних цілях ботанічного саду, збереження як обов'язкової річної лікарської практики робили медичну школу в Монпельє певною мірою конкурентом школи в Салерно.
Хрестові походи побіжно надавали можливість католицькій церкві вирішити і низку проблем, що породжувала рицарська вольність. Система майорату, згідно з якою тільки старший син успадковував, наприклад,
графський титул батька, як результат примушувала
молодших синів, таких собі віконтів, завойовувати собі
місце під сонцем доступними засобами. А оскільки вони
нічого, крім зброї, в руках своїх не могли уявити, то це
тільки додавало безладу і несправедливостей у життя
суспільства, підривало авторитет королівської влади, а
разом з тим і авторитет церкви. Зваживши всі небезпеки, інтелектуали церкви беруть до своїх рук облаштування Божого світу на землі. На практиці це звелося до
низки редакцій рицарської клятви, що освячувалися
церковними Соборами та асамблеями кліриків та світської знаті. Згідно з клятвою, ставали безчесними до
того численні посягання на майно церков та насилля
над беззбройними простолюдинами.
Церква прагнула спрямувати руйнівну енергію рицарської вольниці у "правильне" русло – священну війну проти невірних. Як тут не згадати напучення з хроніки Фульхерія Шартрського: "Нехай стануть рицарями
Христовими ті, котрі до того були розбійниками". До
того ж самі реалії протистояння на Сході привели до
висновку про необхідність подальшої християнізації
рицарства – створення особливих рицарських орденів,
на які покладався обов'язок організувати безпечне паломництво до Святої Землі.
У 1129 році відбувся Собор у французькому місті
Труа, на якому в присутності папського легата та значної кількості єпископів були фактично затверджені положення, що стануть підвалинами Уставу ордену рицарів-храмовників (тамплієрів, від фр. temple – храм). Рицарі зобов'язані були суворо дотримуватися аскетичного життя, правил чинного регламенту, вести ради спасіння і покаяння безжальну війну проти ворогів Христа.
В підготовці та безпосередньо в роботі Собору взяли
участь Гуго де Пейн, що став першим Великим магістром ордену, та Бернар Клервоський. Останній мав власну програму християнізації рицарства, яку виклав у "Похвалі новому рицарству". Він вважав війну проти невірних справедливою, а тамплієрів як воїнів, що змагаються
за славу Христову (militia Dei), протиставив як взірець
світським рицарям, безтурботним та марнославним.
На кінець XIII ст. результати християнізації простежуються в ритуалі посвячення в рицарі. Неофіт зобов'язаний покаятись у гріхах, дотримуватись посту,
провести ніч перед посвяченням у молитвах. Після
освячення меча саме єпископ передає його новому
рицарю. Рицар мав захищати вдів, сиріт і, звичайно,
Божу церкву. Поема "L'ordre de chevalerie" ("Орден
рицарства"), що датується другою чвертю XIII ст., розкриває символіку обряду посвячення. Зокрема, білий
пояс повинен був уберегти рицаря від гріха плотських
утіх, а сам меч символізував вірність і відданість, готовність захищати бідних і беззахисних.
Без сумніву, еволюцію духовного змісту куртуазної
культури, її екзистенціалів не можна розглядати відірвано від цього справді грандіозного проєкту католицької
церкви облаштувати Божий світ. Однак варто звернути
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увагу і на низку інших подій, що підготували поза проєктом церкви підвалини гуманізму як ідеології майбутнього.
З початку XIII ст. Лангедок уже віднесений римськими
понтифіками до земель, більше всього отруєних єретичними віровченнями. Серед останніх найнебезпечнішим
вважався катаризм, відомий ще як альбігойська єресь
(одним з найважливіших центрів єресі було місто Альба).
Катари не мали свідомо організації, адже їхні проповідники наголошували на тому, що вони є послідовниками апостолів – учнів Христа. А про яку церкву як організацію, інститут можна говорити в часи діянь апостольських? Пропагуючи і практикуючи сувору аскезу,
лідери катарів називали себе "довершеними" (фр.
parfait). Доктрину католицької церкви вони піддавали
нищівній критиці, а сам інститут церкви видавали за
вигадку самого диявола. Критики з боку церкви справедливо вбачали витоки катаризму в ідеях маніхейства –
достатньо впливового конкурента християнства перших
століть його історії. Відгомін цього протистояння знаходимо, зокрема, у "Сповіді" Августина Аврелія.
У XIII ст. більшу небезпеку для церкви являв соціальний зміст вчень катарів. Всі напрямки катаризму були
одностайні в тому, що Божий світ з його ієрархічним устроєм, освяченим церквою, сама церква як інститут, численні побори, і в першу чергу вимога сплачувати десятину, не від Христа, а від його супротивника Сатанаїла.
Серед аристократів Лангедоку знайшлося достатньо
багато тих, хто прислухався до змісту проповідей катарів. Ми вже відзначили віротерпимість як яскраву
характеристику життя суспільства півдня Франції. Очевидним був і її зв'язок з високим рівнем розвитку економіки півдня. Тамтешня світська влада вбачала в цьому і свій інтерес. Прихильно ставився до духовних лідерів катарів згаданий раніше Раймон V, граф Тулузи.
Дехто з нобілітету (як чоловіки, так і жінки) навернулись
до катаризму і навіть були посвячені в стан "довершених". Автор "Пісні про хрестовий похід проти альбігойців" Гільєм із Туделі серед покровителів катарів називає Раймона Рожера Тренкавеля, віконта Безьєрського.
Він вказує на те, що віконт дружив з єретиками і за те
кари небесної не боявся.
Ситуація є немов би репетицією, але з трагічним фіналом, подій, що матимуть місце пізніше, в XVI ст., і
будуть пов'язані з діяльністю М. Лютера і його підтримкою з боку німецької аристократії.
Висновок. Ціла низка освячених церквою каральних експедицій проти альбігойців (т. зв. "альбігойські
війни" 1209–1229 рр.) та тривала практика безжальних
переслідувань вцілілих після різанини та масових публічних спалень шокували суспільство та сприяли процесу наповнення куртуазних цінностей загальнолюдським змістом. Трубадур Маркабрюн в середині XII ст., а в
XIII ст. Пейре Карденаль оспівують куртуазні чесноти,
наприклад "благородство серця", "честь", "благодіяння".
Але це вже не данина формальним традиціям "chanson
de geste", а має цілком загальнолюдський зміст. Любов,
fin'Amor, як персонаж придворного етикету, як регламентований за змістом поетичний образ постає в новій
якості – як цінність, що визначає належне і вже присутнє в сущому відношення до ближнього. Любов, як було
зазначено вище, стає своєрідною школою індивідуального вдосконалення особистості. Бернарт де Вентадорн, визнаний всіма як найдосконаліший майстер любовної пісні, прямо вказував на сприятливий вплив любові на поетичну майстерність і саму людину. Це вже
засвідчує наявність системи ціннісних координат гуманістичного світосприйняття.
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А як інакше можливо коментувати той фрагмент з
"Пісні про хрестовий похід проти альбігойців", де названі чесноти молодого віконта Тренкавеля, який наважився віддатися на милість хрестоносців-головорізів графа
Монфора? Адже він це зробив, рятуючи життя жителям
міста Каркасона під час облоги, знаючи трагічну долю
свого міста Безьє. Як один з осередків катаризму, це
місто було взяте штурмом, віддане на пограбування, а
вцілілих після погрому і різанини жителів спалили живцем у міському соборі. Звичайно, автор "Пісні…" називає традиційні куртуазні чесноти, притаманні віконту:
люб'язність, щедрість, сміливість. Але цей перелік збагачений чеснотами з гуманістичним змістом – милосердям, любов'ю і дружбою з васалами, турботою про підданих, справедливістю і рівністю у відносинах з ними.
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THE UNIVERSAL CONTENT OF COURTLY VIRTUES AS A PREREQUISITE FOR RENAISSANCE HUMANISM
The article examines the formation of the foundations of the humanist ideology of the Renaissance in the culture of the European Middle Ages.
The main stages of the formation and development of the culture of the Middle Ages and their achievements are traced. We pay attention on the
"The Autumn of the Middle Ages" (J. Huizinga) and on such an important component of the culture of that time as the court culture, the culture of
castles. It was during this period of a long era that the most important changes took place in the social and spiritual worlds of Europeans, which
ultimately enabled the formation of the ideology of humanism with the system-forming worldview principle of anthropocentrism.
On the examples of the work of troubadours and trouvers, Ch. de Troyes, B. de Born, the so-called of "marginal" sources that are, as it were, on
the periphery of the text of medieval culture, but significantly supplement it ("The Miracles of Notre Dame" by Gautier de Coinci), an analysis is
given of the filling of traditional courtly virtues with a new universal meaning, the affirmation of the worldview principle of anthropocentrism in the
practice of human relations. The impact on this process of the Albigensian Crusade, a kind of catalyst for the growth of the demand for humanity in
a society full of suffering and death, is noted. To virtues with a traditional meaning, such as kindness, generosity, courage, virtues with a humanistic meaning are added – mercy, love and friendship with vassals, care for subjects, equality with them in everything.
New dramatic and even tragic dimensions of courtly virtues discovered by the troubadours during and after the Albigensians crusade became
synonymous with humanism, a prerequisite for the formulation of the humanistic ideology of the Renaissance. The obvious connection with innovations in the system of the European society moral values, in the interpretation of the concept of common law, recognition of the right to autonomy in the development of a secular state is indicated.
Keywords: culture of the Middle Ages, mentality, courtly culture, courtly virtues, altruism, anthropocentrism, creativity of troubadours, Albigensian Crusade.
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US PUBLISHING AS A CULTURAL PHENOMENON:
HISTORY, CURRENT REALITIES AND PROSPECTS
The article analyses the specifics of the formation of the American publishing system in the context of the incipience of national culture and statehood. It highlights the importance of print production as an important component of the overall system for
the formation and maintenance of the original face of the United States – both in the early stages of the formation of the state and
culture, as well as in modern realities, complicated by the Covid pandemic situation. The US publishing system is at the forefront
of technological changes that affect both American and world reading and book culture: not only the diversity and democratisation of the form of consumer culture, but also the quality of the media sphere as a special space for the life of a modern person.
The experience of the American book market, the US publishing industry is considered, demonstrating the importance of publishing as a meaningful tool for socialisation and inculturation, its significant influence on the formation of national traditions of
"bookishness", reading culture, and on the level of the general cultural education of the nation.
Keywords: national culture, American book market, US publishing production, book culture, printed book, cultural practice, mediasphere.

Formulation of the problem. Present-day development processes of Ukrainian culture and statehood, the
search of ways and forms of cultural and national selfawareness are actualising the researches which allow,
based on the study of the other nations's and countries's
experience, to optimise Ukrainian resources and cultural
capital and its components. One of the most important element of social relations's space, national and cultural incipience and self-affirmation, their effective mechanism and
method of support and development is a national publishing system, book publishing in particular. The realities of
modern Ukrainian development of digital technologies,
problems of national and state formations intensified discussions that question the importance of preserving the
book culture in information society and how the ways of
creating and sharing the book transforms, how much it affects the national and cultural incipience and self-affirmation
processes. Thereby, Cultural Studies's research acquire the
special relevance, which helps to study similar experience of
other countries and thereafter allow to take into account not
only positive achievements, but possible miscalculations as
well. Therefore, the analysis of the specifics of the process
of formation of the American publishing system in the context of national culture and statehood, highlighting the importance of print production as a key component of the overall system of formation and support of the US presentation:
both in the early stages of state and culture development
and modern realities, that are complicated by the Covid pandemic, are quite relevant for Cultural Studies and for the
formation of the relevant cultural practices.
Indeed, the development of each country is impossible
without the development of national publishing. Publishing
plays an important role in the self-awareness of the nation,
the formation of culture, spirituality and at the same time it
is evidence of the national and cultural development of the
people. It provides the consolidation and transmission of
information in time and space as a textual and illustrative
material, which today is the most common tool in this area
[2]. Numerous media cannot compete with the book in
these aspects, as they provide short-term and fragmentary
information about the world around them. The book was
and remains the most effective way of transmitting
knowledge and ideas in their unity and integrity. Reading

the book most actively contributes to a universal and fundamental picture of the world, the formation of a diverse
worldview, deep beliefs, also stimulates human
participation in society.
Analysis of research and publications. Book publishing as a cultural phenomenon has been noticed by the
scholars from the beginning of its occurrence. The development of book publishing in Ukraine is studied within the
socio-philosophical and cultural studies analysis (O. Afonin,
O. Bozhenko, O. Girnyak, R. Ivanchenko, O. Koval,
N. Kuchyna, A. Pohribnyi). The separate economical aspects are thought over by etc. Bibliography researches on
book publishing are presented in works of O. Afanasenko,
H. Klyuchkovska, I. Kopystynska, M. Senchenko, V. Ryabyi,
M. Tymoshyk, L. Shaiko etc.
The study of book and publishing development proclivity in USA in some periods of history, the book publishing
as a phenomenon of American culture, the influence of the
book on the mind and intellectual level of the society and
on the practical everyday life is a subject of study of the
following scholars: G. Unwin, E. Boehmer, J. Brass,
A. Weedon, J. Wizalek, I. Gadd, A. Greco, J.N. Green,
H. Italie, J. Curry, T. Quirk, S. Colclough, R. Kunstmann,
E. Long, S. McVey, N. Maro, M. Moylan, M. Mondlin,
E. Nawotka, P. Osnos, J. Roberts, P. Robinson, E. Rodgers,
L. Stiles, T. Strypass, D. Tucker, M. Shatzkin, E. Shevlin,
D. Sheenan etc.
Purpose of the article is a historical and cultural analysis of US book publishing as a socio-cultural phenomenon. The study on specifics of the process of American
book publishing system formation in XIX-XX centuries,
features of US modern book publishing development in
XXI century will allow to identify its role in national, American and world cultures.
Exposition of the main material of the study. "The
history of United States became an example of the possibilities for all mankind in field of cultural space and time
creation. XVIII century in American history is the time of
formation of the new big nation. The time of its origination
occurs on a socio-economical upturn, caused by the development of bourgeois relations which affected all areas of
colonial life" [1, p. 536, 543]. In the base of book development, on a territory of modern United States, was laid down
© Zhyvohliadova I. V., Puzyrko S. V., 2022
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the experience of book publishing from European countries. "But the literary development of the New World, saving a part of overall European cultural traditions and continued some artistic tendencies, on the other hand they
stood out with their own distinctness. Because of the relative youth and primary artistic and aesthetic dependence
from the spiritual traditions of the New World, the sources
of colonial literature are connected mostly with the appearance and development of writing genres" [1, p. 541].
The spread of literacy among the population pf the British colonies in the North America stimulated the development of the book publishing. For example, in the state of
Massachusetts, there was a regulation in 1647 approving
of the opening of parish schools in all settlements of that
British colony, with a population of more than 50 families. If
in the beginning of its development book publishing sphere
was oriented mainly on sharing of the preaching literature,
then in the 18th century there are more secular genres
available – novels, memoirs, political issues. From the
most recents: The Declaration of Independence (1776) by
T. Jefferson; Political pamphlet "Common Sense" by
T. Paine (1776), a well as "Rights of Man" (1791) which
was declared as the manifest of American democracy [8].
In the years leading up to the American Revolution of
1775-1783, the most common publications were newspapers and pamphlets. They were quickly printed, so became
perfect for the rapid dissemination of short political news.
As for the development of the book trade at that time, it had
a traditional character. Bookstores pop up. Beginning in
1713, book auctions are proliferated, and by 1800 about
870 book auctions were held [5].
"The assertion of state independence necessarily presupposed the achievement of independence in the spiritual
sphere, so that national self-consciousness was in active
search for forms of self-expression. The remelting of European cultural traditions was combined with the desire to
find their own face, original and unique" [1, p.546].
At that time, the main goal for the American book trade
was to replace British imports of English-language books
with their own editions. Because of this, many American
printers felt that some kind of protection, similar to the British Bible patent, was needed. On January 10 1789, the
New York printers sent a circular letter to all union representatives appealing for the protection or financial support
of the American printed Bible. This was the first proposal
for national cooperation in the book trade, but unfortunately
during this period, it had the opposite effect. At first there
were no American copies of the Bible at all, then it quickly
turned into nine different official versions. In 1790, Congress passed a copyright law that protected books written
by American citizens. Gradually, the basis for a nonmonopolistic reissue was being created.
For years after 1783, books could be imported into the
country and sold here for a cheaper price, than they could
be printed in the US [5]. Reprinting did not justify itself,
because the demand for books was small. Mostly imported
were professional literature on the natural sciences, theology, and practical medicine along with novels in foreign
languages. Most major libraries and many private collectors continued to order books from London. But almost
every book that had a good sale or even a good response
in England was later reprinted in America. The book market
was dominated by aristocratic books, frivolity, sensuality,
stiffness. Publishers quite often liked to release love or
sensual miniature books, shaped them with an oval, heart,
flower, etc. Due to small print runs, the exquisite design of
the book was a luxury item.

At the beginning of the XIX century, on the background
of the general economic, political and cultural upsurge of
the country, as a result of the development of the territory
of the West, the expansion of the geography of the use of
the printing press began to actively increase the number of
printed products, its subject matter expanded and differentiated. Book production was evenly subordinated to the
production of periodicals. The corresponding specialisation
of publishing enterprises began. The result is new, mostly
cheap types of books [9]. The book assortment is expanding. The production of educational publications is increasing: textbooks and manuals on geography, medicine, history, philosophy, anthropology, jurisprudence, astronomy,
geology, collections of spelling exercises. Monographs,
historical documents, diplomatic correspondence, manuscripts are published, where questions of the state structure, the history of the United States are considered. The
first books of the twenty-five-volume 'Library of American
Biographies' series are being printed.
The development of the book business is best evidenced
by the figures: if in 1798 there were 88 book publishers,
printers and booksellers in Philadelphia, 56 in New York, 4 in
Boston, then from 1820 to 1852 only in New York was registered 345, in Philadelphia – 198, in Boston – 147. Book
business developed especially intensively in the West. The
creation in Cincinnati by 1852 of 25 publishing firms was a
kind of symbol of the strengthening of the West. New York
became the largest centre of book business. The largest
number of publishers was concentrated here and the largest
publishing firms worked. In the first half of the 19th century
the first professional associations appeared: the Boston
Booksellers Association (1810), the Philadelphia Booksellers
Company (1802), the American Booksellers Company
(1802). All these associations were created on the model of
European, primarily German book unions, and aimed at improving the quality of publications and maintaining a certain
level of prices in the book market. Booksellers and book
publishers are now emerging, which are still considered one
of the most famous in the book business, in particular
J.B. Lippincott & Co., Wiley & Putnam, Trueman & Smith,
Harper & Co. The latter began its activity in 1817 by publishing the works of American and English prose writers and
poets in the The Boy's and Girl's Library series [6].
Second half of the XIX century was the time of the formation of the main features of the book business in the
United States. The technical revolution in typography (the
inventions of W. Bullock, O. Mergenthaler), the use of European technical achievements in this area (raster printing,
photomechanical methods of reproducing illustrations),
along with the formation of the regulatory framework for
copyright in America (adoption in 1891 of the Copyright
law, the Catalog of Certificates for Copyright, the creation
of the Copyright Bureau, whose task was to protect the
rights of the author), ensured the development of national
literature, the priority right to its publication. The number of
publications of works by American authors slowly but
steadily increased: from 729 titles in 1894 to 1278 in 1900
[6]. As a result of cultural and economic changes, large
monopolistic publishing firms are being created, closely
combined with industrial and banking capital. Regional
book business centres are being formed – New York, Boston and Philadelphia. Thus, in New York, the largest and
oldest American publishing houses – Harper & Co., D. Appleton & Company, Putnam & Sons, filled the national cultural space with the works of English and American authors, and series of fiction and popular science are published literature designed for a wide readership: "Selected
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School Library" (50 volumes of the best works of American
and world literature), "New Almanacs", "History of Nations",
"National Heroes". A series of specialised scientific and
scientific journalism products are issued: "International
Scientific Series", works by A. Hamilton, G. Washington,
B. Franklin. Periodicals has also been also issued: Harper's
Weekly, Harper's Magazine – one of the first illustrated
magazines in the States, Harper's Bazaar; cheap editions
of series of English and American fiction, travel notes, travel diaries, essays, publications such as Picturesque America, Picturesque Europe are massively printed [6].
Second place in the US publishing business belonged
to Boston. Little, Brown & Company and Mansell Publishing worked here, publishing English and American fiction.
In addition to historical works, they published cheap series
of folk tales, book catalogs for libraries, collectors and
booksellers, textbooks, court reports, almanacs, reference
books, that is, ordinary products of a universal type. Mansell's edition was notable for its special design, quite unusual for the US book business. He was one of the first to
publish literature on the history of the book business, European and North American, monographs on the largest publishers and booksellers. The total number of various editions issued by him from 1828 to 1870, in The Mansellian
Library, was 2000 titles [9]. Since 1836, the publishing
house "Lippincott & Co." has been operating in the third US
book centre Philadelphia since 1836, which also published
fiction and medical literature, various types of textbooks,
dictionaries, and magazines. In 1875 the publishing house
opened its branch in London.
New in the organisation of the book business in this period should be considered the emergence of specialisation.
By the end of the 19th century specialised publishing houses
concentrated mainly in New York City. D. Wiley worked
here, publishing a scientific and technical book; D. Van Nostrand, who specialised in the publication of natural science,
technical and military literature; the firm W. Wood & Co. issued reference books, encyclopaedias and journals on medicine; O.Jude's Book Publishing was one of the first to publish books on agriculture. P.J. Kennedy & Sons, known since
1895 as the Publishing House of the Papal Throne, published theoretical and popular works on theology, various
works (as well as fiction) by Catholic authors, and a series of
textbooks for church schools. The following specialists specialised in the release of works of fiction: H.V. Carlston –
translations of European authors, American satirical and
popular novels; T. Crowell – prose and poetry [3].
The number of publications has been constantly increasing. From 1870 to 1899 the number of publications of books
and pamphlets increased from 2602 to 6356 units, i.e. almost in 2.5 times. But in terms of the number of book production, the United States throughout the century lagged far
behind the huge European states. For comparison, it can be
noted that in the 70-90s the annual book production in Germany was 18 thousand, in France – 14 thousand.
The changes affected the structure of the book assortment. Gradually, fiction came to the fore. By 1900, the
number of its publications reached to 35% of the total
number of printed materials, where up to 90% in the 90s
were works by American authors. The novels of H. James,
S. Crane, M. Twain, W. Howells have been published.
There were editions of the newest types of the novel, which
determined the vector of direction that become fundamental
for American literature: political, social. Along with the new
works, the well-known works of E. Poe, H.W. Longfellow,
H. Melville, J.F. Cooper, W. Irving and others. Cheap series of novels in thin covers have spread – the "dime
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novels", which contributed to the formation of "one hundred
percent American" image. Each such series included up to
1000 issues [6]. The attention of many writers has focused
on developing a uniquely American style, a way of expressing oneself distinct from European models, through political
engagement, satire, interest in the natural world, or the use
of regional dialects and idioms. The adventure stories of
James Fenimore Cooper, the stories and poems of Edgar
Allan Poe, the poetry of Walt Whitman, the stories of
Washington Irving, the works of Mark Twain laid the foundation for the American style of artistic speech.
Along with fiction from the middle of the 19th century
the output of scientific publications on medicine, history,
philosophy, economics, jurisprudence, natural, exact and
technical sciences continues to increase. The publication of
economic literature developed especially intensively. The
output of publications about economy from 1869 to 1900
increased by 9 times. It was common for an American publishing house to publish legal literature [3]. Sociological
works are published, in particular, the first sociological
monograph in the United States – R. Dugdale published his
findings in 1877 as "The Jukes: A Study of Crime, Pauperism, Disease, and Heredity". Also, there is the 16-volume
"New American Encyclopaedia" being published.
New centres of book business appeared in the first half
of the 20th century – Chicago, Indianapolis, Baltimore and
Detroit. Currently, local (regional) and university publishing
houses are intensively developing. The number of professional associations is growing: American Publishing Association (1900 – 1914), National Association of Book Publishers (1920 – 1934), Book Publishing Bureau (1934 –
1946), Institute for Publishers of Educational Literature
(since 1942), American Committee of Book Publishers
(since 1946). In the mid-1920s, a new form of book distribution arose – "book clubs".
In the first half of the XX century, American publishers
and booksellers entered the world book market. Book exports were constantly increasing until the end of the first
half of the 20th century accounted for 40% of the total
sales of books, and all major book publishers and
booksellers have opened offices in different countries [4].
These processes intensified after the Second World War.
For example, McGrow-Hill has set up a network of foreign
companies in thirteen countries. Exports included both the
direct export of books from the country and the sale of
products of foreign branches of US publishing companies.
Exports to the Scandinavian countries, Canada, Australia,
England, Japan, Latin America, Africa, and Asia grew
steadily, and since the second half of the 1970s have accounted for 10% of total domestic book circulation each
year. In order to promote the spread of American printed
materials, special institutions were established, such as the
Asian Foundation, the Government Committee for International Books and Library Programs.
The established national system of book business was
complex. It varied in the types of publishing companies (depending on the type of ownership) and the nature of the activity. With this diversity, there was no national coordination
centre. Since the early 1960s, there have been about 6,500
commercial, government, university, and other publishing
houses in the United States each year. And in the first half of
the 90's there were from 25 to 27 thousand publishing companies. About 100-200 new publishing houses appeared
every month [7]. Among them are a large number of "small"
publishing houses. Their products were of high quality.
The book space was also expanding due to the widespread use of cheap types of publications: "pocket book",
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"paperback", mass series of books on paper covers, pocket
books in paperback, such as "comics" and "book digests",
a special kind of publications with a movable mechanical
cover, those books could be disassembled, removed or
replaced. Paperback publishing is becoming a popular
branch of book production and one of the main types of
book production in the United States. In the 90's the production of "electronic books" (books on CDs) developed
rapidly. This contributed to the democratisation of the book
production market and improved the availability of legal,
economic, reference, educational literature. Large multiindustry publishers with many years of experience, such as
Simon & Schuster, McGrow-Hill Co., John Wiley & Son,
Van Nostrand and Harcourt Brace & Company, continued
to operate actively. In the forties of XX century new, no less
famous, actors of the book and publishing space – Academic Press and Pergamon Press. Almost all of them
opened their branches in countries of different continents,
gradually becoming international publishers. Based on a
careful study of reader demand, scientific, technical and
humanitarian literature, textbooks and works of art, as well
as a significant amount of religious literature were published at a rapid pace. It was published by both commercial
and numerous publishers owned by church organisations.
Along with the independent small firms that distributed
paperback, there was a significant increase in the number
of wholesale firms, the large bookstores ("Borders",
"Barnes & Noble", "Crown Books", "Books-A-Million" etc.).
The nationwide Pubnet TV ordering system was being established, through which almost 90% of the book range has
passed. Large shopping malls, which are opening en
masse around the cities, provided space for bookstores.
The number of book clubs for readers of different ages
continues to grow. Many clubs were supported by publishers (for example, Doubleday & Co. had a "Literary Guild"
book club with about one million members). A special place
in the development of American book business, education
and culture was and is occupied by government publishing
organisations. Among them is the "US Government Publishing House", which is the largest in the book world.
The expansion of American book and publishing culture
continued due to the increase in specialised publishing
houses and their related products. Thus, the world-famous
American-British company "Encyclopaedia Britannica,
Inc.", the publishing house Ross Publishing, in addition to
reference books intended for scientists, published in various languages guides for the mass reader, including microfilms, encyclopaedias, dictionaries. There were publishing
houses specialising in the publication of bibliographic literature, literature on library science.
In the second half of the XX century, the American
book market was enriched by publications designed for
members of various ethnic groups living in the United
States and abroad. Literature was being published in more
than 40 languages. Special publishers were organised:
Indian Press, Black Academic Press, Black Star Publisher
and Afro-American Publishing. In the late XX century, socalled "multicultural literature" emerged amid the rise of
American book culture. Its authors such as Toni Morrison,
Louise Erdrich and Jhumpa Lahiri studied racial issues, the
culture of Native Americans, their traditions, language, and
value systems in artistic and journalistic terms.
The modern space where publishing takes place is increasingly controlled by large corporations – Amazon, Apple, Google, whose profits are growing more outside of the
print book, rather than at its expense.

A large space of media practices related to reading culture is being formed. There is a new American concept of
"hybrid book". It provides, in addition to the printed book,
additional material that can be accessed using modern
electronic mobile devices (smartphones, for example).
Literary texts are published in various media formats. Written texts compete with their film adaptations, video games
and entertainment attractions featuring their characters.
Literary contributions (BookTubers, for example) have received social recognition. Video reviews of books, distribution of critical reviews, challenges, sharing their emotional
experiences about books they read, their content and design – all these new forms of communication have helped
to maintain a culture of reading, involving the younger generation. Manufacturers of such products, having the ability
to monitor the readership, control the quantity and quality
of consumption. This extremely exacerbates the problem of
cultural significance and the future of the book, the gains
and losses from the use of digital technology for actors in
the literary world – from authors, readers to publishers.
Since 2020, the "pandemic period", publishing world
has become even more complex and ambiguous for American book printing. On the one hand – there is an increasing
of readership, it has become even more diverse. Demand
for literature – fiction, science and journalism – grew rapidly. This stimulates the expansion of the market for its sales
and distribution services. At the same time, the massive
increase in demand for books in electronic format, declining sales of printed products in bookstores, reducing the
number of library visitors, the transition of educational institutions to online format – all this directly affected the state
of printed book production.
Traditionally printed products and independent retailers
are adapting to new conditions, looking in this situation for
forms and mechanisms to maintain their competitiveness.
As a result, the sales of printed books, online and telephone orders are increasing significantly. We offer delivery
of books to the customer directly from the warehouse. If
there are no necessary books there, their copies are ordered for the client from other book distribution companies.
Conclusion. In nowadays's realities which are dominated by digital and electronic media, the printed book is
becoming an important actor in the system of advocacy of
culture, in particular the environment of the media.
Throughout the history of the formation and strengthening of the United States, a system of cultural practices related to book culture has been formed, creating the conditions for the development of its national segment, providing
appropriate tools and means to support and disseminate it.
The trans-media world has questioned the value of
printed materials, the materiality of the book as such. The
digital age has significantly questioned the existence of
American publishing in its classical forms. On the one
hand, digital progress is strengthening small businesses,
along with large publishers and international corporations.
On the other hand, the book becomes a commercial product, considered a digital service.
According to the history of American culture, the American book market, the publishing industry of the United
States has always been and is now an important element
in the support and development of national culture. This
experience demonstrates the importance of publishing as a
meaningful tool of socialisation and inculturation, its significant impact on the formation of national traditions of "bookishness", reading culture, the level of general cultural education of the nation.
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In the context of globalisation, in the realities of the
Covid pandemic situation, as in previous periods, the US
publishing system is at the forefront of technological
change, affecting both American and global reading and
book culture: not only the diversity and democratisation of
consumer culture, but and the quality of the media sphere
as a special space of life of modern man. The development
of the American book publishing system demonstrates the
problematic issues of the ecology of the modern media
sphere and ways to solve them: improving the conditions of
book publishing and book distribution, increasing the variety of offers in the book market, directing innovative technologies to promote active reading culture.
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ВИДАВНИЧА СПРАВА США ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті здійснюється аналіз специфіки процесу формування американської видавничої системи в контексті становлення національної культури і державності, висвітлення значення друкованого виробництва в якості важливої складової загальної системи формування і підтримки своєрідного обличчя США – як на перших етапах становлення держави і культури, так і в сучасних реаліях, ускладнених пандемічною ситуацією. Розглядається формування національної системи книжкової справи, її складність та різноманітність
за типами видавничих підприємств (в залежності від типу власності) та за характером діяльності. Протягом всієї історії становлення і зміцнення США сформувалася система культурних практик, пов'язаних з книжковою культурою, зі створенням умов для розвитку її національного сегмента, забезпеченням відповідних інструментів і засобів його підтримки і розповсюдження.
Зазначається, що в сучасних реаліях, де домінують цифрові та електронні засоби масової інформації, друкована книга стає важливим актором в системі адвокації культури, зокрема екології медіа. Трансмедіальний світ поставив під сумнів цінність друкованої
продукції, матеріальність книги як такої. Цифрова ера значно проблематизувала існування американської видавничої справи в її класичних формах. З одного боку, завдяки цифровому прогресу зміцнюються, поряд з великими видавництвами та міжнародними корпораціями, і маленькі підприємства. З іншого – книга перетворюється на комерційний продукт, розглядається в якості цифрової послуги.
Американський книжковий ринок, видавниче виробництво США, як свідчить історія американської культури, завжди були і є важливим елементом підтримки і розвитку національної культури. Цей досвід демонструє важливість видавничої справи як змістовного
інструмента соціалізації та інкультураціїї, її суттєвий вплив на формування національних традицій "книжності", культури читання,
на рівень загальної культурної освіченості нації.
Висновується, що в умовах глобалізації, в реаліях пандемічної ситуації так само, як і в попередні періоди, видавнича система США
знаходиться в авангарді технологічних змін, впливаючи як на американську, так і на світову читацьку і книжкову культуру – не тільки
на різноманіття та демократизацію форм споживацької культури, але й на якість медіасфери як особливого простору життєдіяльності сучасної людини. Розвиток американської системи книговидання демонструє проблемні питання екології сучасної медіасфери і
шляхи їх вирішення: покращення умов книговидання та книгорозповсюдження, збільшення різноманітності пропозицій на книжковому
ринку, спрямування інноваційних технологій на просування культури активного читання.
Ключові слова: національна культура, американський книжковий ринок, видавниче виробництво США, книжкова культура, друкована книга, культурні практики, медіасфера.
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ЕСТЕТИКА ПОВСЯКДЕННОСТІ:
ТЕМАТИЧНІ ВАРІАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглядаються особливості становлення та тематичної еволюції естетики повсякденності. Акцентується увага на тому, що орієнтація класичної естетичної теорії на мистецьку сферу залишала поза увагою дослідників немистецькі джерела естетичного досвіду.
Зазначається, що включення у тематичну палітру естетичних досліджень дизайну, природного середовища відкрило можливість розгляду повсякденних практик як джерел естетичного досвіду, що обумовило започаткування та інституціалізацію нового напряму досліджень – естетики повсякденності. У контекст її досліджень потрапляють
щоденні практики, які забезпечують функціонування людини як фізичної особи в повсякденному просторі життя: гастрономічні, тілесні, упорядкування помешкання, організація побуту, соціальні контакти – нормативна усталеність,
звичні стратегії спілкування з іншими людьми, а також рутинні повсякденні дії (прийом їжі, ходьба, купання тощо).
Наголошується, що розширення тематичного спектра естетичних досліджень сприяє розвитку естетичного
дискурсу та відкриває нові перспективи.
Ключові слова: естетична теорія, повсякденність, повсякденні практики, естетика повсякденності, тематичне поле естетики
повсякденності.

Постановка проблеми. Феномен повсякденності як
цілісність, його структурні елементи та численні повсякденні практики перебувають у фокусі підвищеного наукового інтересу представників соціогуманітарного знання щонайменше з другої половини ХХ ст. Філософи
концентрувалися на осмисленні сутності повсякденності задля розуміння її природи та меж поширення;
історики, етнографи, мистецтвознавці зосередилися на
розгляді структурних елементів, які наповнюють предметно-речовий та духовний світ повсякденного людського існування; соціологи прагнули насамперед з'ясувати місце повсякденності в ієрархічних зв'язках соціального буття та дослідити численні і різноманітні повсякденні практики як з погляду їхньої локальної специфіки
(географічної, етнічної, національної, цивілізаційної,
соціально-стратифікаційної, видової тощо), так і з погляду загальних закономірностей, які формуються на
соціальному макро- та мікрорівні.
Серед цілої низки соціогуманітарних наук естетика
чи не з останніх залучила феномен повсякденності в
предметне поле теоретичного дослідження. Така ситуація була обумовлена як панівними традиціями у
західноєвропейському класичному естетичному дискурсі, який зосереджувався навколо мистецтва та художніх практик і не звертався до дослідження позамистецьких джерел естетичного досвіду, так і відсутністю
узгодженого та усталеного погляду поміж представниками інших дослідницьких сфер на сутність самого феномену повсякденності, його ролі та значимості як в житті окремого індивіда, так і людської спільноти загалом.
Сукупність провідних ознак повсякденності – тривіальне,
нудне, рутинне, повторюване, знайоме, звичне – створювала певні упередження для бачення естетичної
складової у практиках повсякденності, визнання наявності об'єктів естетичного досвіду серед її предметноречового світу. Та всезростаюча тематизація повсякденності і наполегливе просування естетичної теорії у
напрямі визнання естетичного поза межами мистецтва
обумовили згодом появу окремого напряму дослідження повсякденності – естетики повсякденності.
Проблематика естетики повсякденності уже набула
наукової легітимації та ознак певної усталеності. Однак

поза її межами є пласт тематичних новацій, зокрема
для вітчизняного естетичного дискурсу, які не досліджувалися в контексті естетики повсякденності або
переважно розглядалися в історико-етнографічному,
мистецтвознавчому, соціологічному, психологічному та
інших аспектах. Що стосується усталеної тематики, то в
контексті поглибленого дослідження феномену повсякденності в суміжних галузях наукового знання не є
зайвими уточнення, додаткові обґрунтування та кореляція тематичних перспектив предметного поля естетики повсякденності у відповідності з узагальненими
міждисциплінарними дослідженнями щодо розуміння
природи/ознак повсякденності як такої. Отже, висвітлення зазначеної теми сприятиме як виразнішому
окресленню предметного поля естетики повсякденності, так і розширенню її тематичної палітри у межах
вітчизняного наукового дискурсу.
Застосування оптики культурологічного аналізу щодо витоків та формування естетики повсякденності як
окремого напряму, її тематичного поля та різноманітних
його інтерпретацій сприятиме не лише систематизації
знання щодо шляху становлення та розвитку естетики
повсякденності, а й поглибленому розумінню її потенціалу як продуктивного теоретичного підґрунтя у процесі естетизації повсякдення; утвердженню погляду на
повсякденність як потужне джерело набуття естетичного досвіду та затребуваний простір для імплементації
естетичного досвіду, набутого поза межами повсякденного світу. Усе це актуалізує та проблематизує означену тему в контексті естетики повсякденності зокрема
та культурологічного знання загалом.
Аналіз досліджень і публікацій. Естетика повсякденності знаходиться в авангарді теоретичних пошуків в
сучасній західноєвропейській естетичній теорії. Її ідейним
основоположником вважають Дж. Дьюї, а науковцями –
фундаторами цієї новітньої складової естетичного знання значаться А. Берлеант, Дж. Капфер, Т. Ледді,
К. Мандокі, Д. Новітц, Ю. Сайто. Теоретичні основи естетики повсякденності як наукового напряму розробляли
Т. Ледді, К. Мелькіон, О. Науккарінен. Дж. Яніллі та інші.
Важливі дослідження з окремих тематичних напрямів
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УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ 1(10)/2022
естетики повсякденності здійснили Н. Бланк, Дж. Лі,
К. Корсмейєр, О. Науккарінен, І. Шеррі та інші.
Серед вітчизняних науковців естетика повсякденності ще не набула широкої зацікавленості. Крізь призму дослідження досвіду перебування в місті вона стала
предметом наукового пошуку Є. Буцикіної; психологічно-історичні трансформації естетики повсякденності
розглянуто С. Литвин-Кіндратюк; естетичні виміри гастрономічного представила Н. Жукова.
Мета статті полягає в дослідженні особливостей
становлення та тематичної еволюції естетики повсякденності, артикуляції потреби розширення тематичної
палітри відповідних дослідницьких студій в сучасному
вітчизняному науковому дискурсі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Імплементація феномену повсякденності як об'єкта теоретичного дослідження до предметного поля естетики
має доволі тривалий шлях. Класична західноєвропейська естетика ХІХ ст. ґрунтувалася на тому, що естетичне наявне виключно у мистецькій сфері. На противагу цій позиції ще на початку ХХ ст. в естетичній теорії
відроджується думка про те, що естетичне притаманне і
позамистецькій сфері (природі, навколишньому середовищу), але вона набуває особливої уваги та теоретичного оформлення лише в останні десятиліття ХХ та
на початку ХХІ ст. Така теоретична переорієнтація суттєво розширила перелік досліджуваних джерел естетичного досвіду як такого і відкрила можливість включити до сфери наукового зацікавлення естетики предметно-речовий та подієвий світ повсякдення.
Варто зазначити, що ідейні основи естетики повсякденності закладені в роботі Дж. Дьюї "Мистецтво як
досвід" (1934 р.), зокрема в його розмислах щодо естетичного досвіду, який можна набути у різноманітних
взаємодіях з навколишнім світом, а саме в контексті
повсякденних практик, що дало підстави розглядати
джерело цього досвіду не лише в "естетичних об'єктах" –
як правило, творах мистецтва, а й у повсякденних діях
та переживаннях людини.
Це теоретично уможливило дослідження естетичного
поза межами художніх об'єктів або таких, що відповідають критеріям естетичної класифікації, і сприяло переорієнтації естетичної теорії з об'єктоцентричного підходу
до артикуляції естетичного досвіду суб'єкта.
Як зазначають дослідники, офіційне входження світу
повсякденного у коло естетичної проблематики фіксується у другій половині 70-х років ХХ ст., а саме – у матеріалах двох міждисциплінарних колоквіумів "Естетика
в повсякденному житті: форма і спосіб життя"
("Aesthetik im Alltag: Form und Lebensform", Оффенбахна-Майні, 1976, 1978 рр.). Наступною подією уже
міжнародного масштабу, що ілюструвала усвідомлення
значущості та нагальності дослідження естетичного у
сфері повсякденного життя, став Міжнародний конгрес
з естетики (Бонн, 1984), що засвідчив зосередження
інтересу науковців, які цікавилися феноменом повсякденності, на проблемах прикладного мистецтва та дизайну, що сприяли естетичному оформленню предметно-просторового середовища. Такий підхід був, власне,
ще орієнтованим на усталений погляд щодо можливості
презентації естетичного в повсякденності лише мистецтвом, оскільки в повсякденний світ, сповнений
недосконалості та дисгармонії (в релігійних конотаціях
– профанний світ), краса могла бути тільки привнесена
як результат діяльності художника-творця. Звідси така
пильна увага на початкових етапах становлення естетики повсякденності як окремого напряму в сучасному
естетичному знанні до дизайну як основного інструменту естетизації повсякденного простору в приватному
(оселя) та публічному (місто) вимірі.
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Принагідно зауважимо, що дизайн потрапив у поле
тематичної зацікавленості естетиків ще з початку
ХХ ст., задовго до конституювання естетики повсякденності як окремого напряму естетичного знання, оскільки
він був чи не єдиним засобом підвищення естетичного
рівня предметно-просторового середовища, що оточувало людину, і відповідав запитам нового тренду,
орієнтованого на естетичне наповнення навколишнього світу, "травмованого"/спотвореного всезростаючою
технізацією/індустріалізацією.
Розширення меж предметної сфери естетики відбувалося не лише за рахунок включення дизайну до її
тематичного поля, а й через звернення до природи,
визнання її естетичної цінності і загалом утвердження
погляду на навколишнє середовище як джерело естетичного досвіду. Поштовхом до філософсько-естетичного дослідження природи стала стаття Р. Хепберна
"Сучасна естетика і зневага красою природи", опублікована у 1966 р., "у якій автор критикував сучасну йому
естетику за обмеження своєї проблематики тільки питаннями мистецтва і наполягав на тому, що естетичний
досвід набувається не лише у спілкуванні з мистецтвом, а й у взаємодії з природою" [2, с. 169].
Така зміна наукового інтересу сприяла оформленню
новітнього дослідницького напряму – естетики середовища (environmental aesthetics), становлення якого відбувалося завдяки науковим напрацюванням І. Сепанмаа
("Краса довкілля", 1986), А. Берлеанта ("Естетика довкілля", 1992, "Мистецтво та залучення", 1993), А. Карлсона ("Енвайронментальна естетика", 1998), Ю. Сайто
("Оцінювання природи на її власних умовах. Енвайронментальна естетика", 1998) і який по сьогодні займає
одне з чільних місць у сучасній західноєвропейській
естетичній теорії.
Цей напрям по-різному поіменовувався в різних
національних традиціях естетичної науки. "Естетика довкілля", "естетика навколишнього середовища", "естетика
природи", "екоестетика", "естетична екологія", "екологічна естетика" [2, с. 167]. Останній варіант назви
закріпився у вітчизняному науковому дискурсі, в межах
якого започаткування та активна розробка екологічної
проблематики в естетичному вимірі належать В. Є. Борейку. Екологічна естетика була також предметом наукової зацікавленості українських дослідників Л. Ляшко,
Л. Стеценко, О. Сулацкової, Н. Філяніної, М. Яковенко.
Актуалізація естетичного у природі та навколишньому середовищі загалом розширювала горизонт його
бачення/пошуку у світі повсякденного життя, яке стало
предметом естетичного аналізу (ще в конотаціях з мистецтвом) у роботах Дж. Капфера ("Досвід як мистецтво: естетика в повсякденному житті", 1983),
Д. Новітца ("Межі мистецтва: філософські дослідження
місця мистецтва в повсякденному житті", 1992) і
Т. Ледді ("Естетичні якості повсякденності: акуратний,
неохайний, чистий, брудний", 1995). У 2005 р. публікується перша антологія під промовистою назвою
"Естетика і повсякденне життя" (редактори Е. Лайт та
Дж. М. Сміт), яка заклала підвалини подальших досліджень проблематики естетичного у повсякденному
житті. А згодом (2007 р.) з'являються дві одноосібні роботи дослідниць феномену повсякденності К. Мандокі
та Ю. Сайто з промовистою назвою "Естетика повсякденності". Усталеність естетичного дискурсу навколо
повсякденного та визнання його наукової легітимації
було підтверджено та підкріплено публікаціями І. Шеррі
"Поширеність естетичного в звичайному досвіді" (2008)
та Т. Ледді "Незвичність звичного: естетика повсякденного життя" (2012).
Ці роботи стають відправною точкою інституційного
оформлення естетики повсякденності як окремого
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напряму в сучасній естетичній теорії. Хоч варто зазначити, що позиції науковців щодо структурної автономності певних напрямів сучасного естетичного знання не
відзначаються одностайністю, тому трапляються твердження, що естетика повсякденності, як і екологічна
естетика, є підрозділами естетики середовища.
Варіативність методологічних засад естетики середовища (когнітивізм, нон-когнітивізм) та вихід поза межі
понятійного апарату, традиційного для класичної естетики (відмова від розгляду естетичних об'єктів переважно в оптиці класичного поняття "краса" та використання принципу незаінтересованості як основи естетичного досвіду; оперування поняттями "залученість"
(engagement), "безперервність участі" (continuity), запропонованими А. Берлеантом, на противагу спогляданню, відстороненості), відкрили можливість розширення тематичного спектра дослідження від природного середовища до середовища як життєвого простору
людини, сповненого повсякденними практиками, які
містять/викликають/формують певну емоційну палітру,
зокрема забарвлену в естетичні "тони".
Отже, предтечею естетики повсякденності як окремого спеціального напряму в межах естетичної теорії як
такої, яка означила власне предметне поле поза природою та мистецтвом та залучила в орбіту естетичного
досвіду повсякденні практики і предметно-речовий світ
повсякденного буття, вважають естетику середовища
(environmental aesthetics), зокрема її субнапрям – нонкогнітивізм [1, с. 196].
Не можна обійти увагою підхід, за яким такий "поворот" від мистецтвознавчої сфери та художніх практик не варто вважати прикладом уведення до предметного поля сучасної естетики незнаних раніше новацій. Радше його розглядають як відновлення практикованого в історичному минулому; а в деяких культурних традиціях, які знаходяться поза межами західного контексту, фіксується постійний інтерес до сфери
повсякденного світу [3].
Естетика повсякденності на сьогодні – це мозаїка
різноманітних дослідницьких напрямів, тематичних
варіацій, домінантним серед яких вважають естетику
урбанізму, а в його межах виокремлюють провідну тематичну зацікавленість – досвід перебування-в-місті.
Актуалізація такої теми обумовлена, на думку
Є. Буцикіної, тим, що "динамічна трансформація досвіду міста несе в собі глибоку естетичну складову, яка
впливає на стратегії спів-життя у місті, роботу над створенням більш комфортного міського публічного і приватного просторів, що допомагають їхнім жителям
вибудовувати більш гармонійне і налагоджене життя –
приватне, соціальне і професійне" [1, с. 196–197].
Отже, оскільки міський простір є домінантним довкіллям жителів міста, "другою природою", то актуалізація естетики урбанізму в практичному вимірі покликана сприяти зрушенню/формуванню інших ціннісних основ у концептуальних засадах містобудівного
мислення, що, у свою чергу, має потенціал впливу на
депресивний характер сучасної міської забудови, економічну структуру та екологічний статус життя міста,
тобто трансформацію міського простору на користь
людини. Визнаними та авторитетними в естетиці урбанізму є ідеї та теоретичні напрацювання А. Берлеанта, наукові дослідження Н. Бланк, П. Колонен,
С. Лентінен, С. Росс та ін.
Тематика сучасних зарубіжних досліджень в межах
естетики повсякденності надзвичайно різноманітна –
від розгляду естетики повсякденного життя як цілісності
певного народу (К. Кім "Естетичний поворот у повсякденному житті Кореї", 2013, Ю. Сайто "Естетика повся-

кдення в японській традиції", 2014), аналізу естетичного
потенціалу розмаїття повсякденних практик, вплетених
у конкретику етнонаціонального повсякдення (антологія
"Естетика повсякденного життя: Схід і Захід", 2014), до
бачення "незвичного у звичному" (Т. Ледді), що надало
підстави для дослідження побуту та домашнього життя
в естетичних конотаціях (Дж. Маккракен "Смак і побут:
домашні естетичні та моральні міркування", 2001;
Дж. Лі "Домашнє життя: плекання домашньої естетики",
2010; Б. Хаймор "Звичайні життя: дослідження повсякденності", 2011), поведінкових стратегій (О. Науккарінен
"Повсякденні естетичні практики, етика і такт", 2014, та
"Повсякденна естетика та повсякденна поведінка",
2017), практик догляду за тілом (Ю. Сайто "Естетика
тіла та культивування моральних чеснот", 2016;
I. Шеррі "Естетика тіла", 2016; Р. Шустерман "Насолода,
біль і сомаестетика хвороби: питання для повсякденної
естетики", 2019); гастрономічних практик, зокрема
об'єктів смаку – їжі та напоїв, які, на думку К. Корсмейєр, мають значну естетичну цінність у людському
досвіді та естетиці споживання в цілому (Е. Шоув,
Ф. Трентманн, Р. Вілк "Час, споживання та повсякденне
життя", 2013). У предметне поле дослідження феномену повсякденності потрапили навіть погода (Ю. Сайто
"Естетика погоди", 2005; Дж. Ван "Дизайн атмосфери та
досвід із зразковим дослідженням "Проєкту погоди"
Олафура Еліассона", 2019) та спорт (В. Велш "Спорт з
естетичної точки зору і навіть як мистецтво?", 2005).
Розширення тематичного поля дослідження естетики
повсякденності у зв'язку з потраплянням у сферу дослідницького інтересу все більшої кількості різноманітних
проявів повсякденного життя закономірно спричинило
міркування з приводу більш загальних питань – сутності
та меж повсякденної естетики (Т. Ледді "Надзвичайне в
звичайному: естетика повсякденного життя", 2012;
К. Мелькіон "Суть повсякденної естетики, 2014); змістового наповнення поняття "повсякденність" в естетиці
повсякденності (О. Науккарінен "Що таке "повсякденне" у
повсякденній естетиці", 2013); природи естетичного досвіду у повсякденному житті (К. Мелькіон "Естетичний
досвід у повсякденному житті: відповідь Доулінгу", 2011),
шляхів та засобів естетизації повсякденного життя
(Г. Мей "Естетизація повсякденного життя", 2011).
Як бачимо, тематична палітра естетики повсякденного включає в себе вкрай різноманітну проблематику,
головним критерієм добору якої є протилежність тематиці естетичної теорії, яка ґрунтувалася на зв'язку з
мистецтвом. Але таке бачення предметного поля естетики повсякденного породжує певну неузгодженість з
розумінням сутності повсякденного в сучасних соціогуманітарних науках, яке аж ніяк не є опозицією лише
мистецтву. Світ повсякденного має ряд опозиційних
світів, які хоч і пунктирно, але окреслюють його межі.
Це обумовлює потребу ґрунтовного дослідження сутності повсякденного в естетиці повсякденності. Існує
точка зору, що поняття "повсякденне" має зосереджуватися не на предметно-речовому реєстрі та конкретних щоденних видах діяльності, а на ставленні та
досвіді людини, який вона набуває/проєктує у процесі
повсякденних практик. Така постановка питання обумовлює іншу проблему – визначеності критеріїв естетичного досвіду та власне естетичного в повсякденні.
Для естетики повсякденності залишається проблемою класифікація/розрізнення власне естетичних почуттів серед широкого спектра переживань, які наповнюють життя людини у повсякденні. У класичній естетиці зір та слух вважалися єдиними каналами сприйняття естетичної насолоди, усі інші (тілесно-контактні)
не бралися до уваги. Оскільки суб'єкт повсякдення не
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дистанційований від естетичного об'єкта (як в класичній естетиці), а включений у вир повсякденного життя,
то лише слух та зір не можуть бути вичерпними каналами сприйняття естетичного. Залучаються тілесні
відчуття, оскільки досвід повсякденного життя сповнений фізичними активностями, різноманітною чуттєвістю (наприклад запах та смак їжі, тактильні відчуття), а це спонукає до обговорення статусу тілесних
відчуттів в кореляції з естетичним.
Висновок. Естетика повсякденності постала як результат розширення сфери предметної зацікавленості
класичної естетики.
"Новий поворот" у тематичному полі естетичної теорії ХХ ст. розпочинається зі звернення уваги на дизайн,
його потенційні можливості привнести "красу" у спотворене індустріальними потребами міське середовище.
Відновлення інтересу до природного середовища стає
поштовхом для появи енвайронментальної естетики,
яка, у свою чергу, відкрила теоретико-методологічний
шлях дослідження світу повсякденного. У контекст
естетичних досліджень потрапляє варіативність предметно-речового повсякденного світу, щоденні практики,
які забезпечують функціонування людини як фізичної
особи у повсякденному просторі життя (гастрономічні,
тілесні, впорядкування помешкання, організація побуту), соціальні контакти (нормативна усталеність / звичні
стратегії спілкування з іншими людьми), а також рутинні
повсякденні дії (прийом їжі, ходьба, купання тощо).
Такий поворот в естетиці не можна вважати
унікальним у її історичному поступі, оскільки зацікавленість природним середовищем, утилітарними об'єктами була притаманна раннім етапам становлення
західноєвропейського естетичного знання та естетичним пошукам поза західною науковою традицією.
Попри певну усталеність інституювання та домінантність у сучасному західноєвропейському естетичному дискурсі, естетика повсякденності не має завершеної тематичної визначеності, узгодженої термінологічно-понятійної наповнюваності. Її проблемне поле
характеризується відкритістю та динамічністю, і навіть
сама назва новітнього напряму в естетичній теорії сучасності має кілька варіантів, як то "естетика повсякденності", "естетика повсякденного", "повсякденна естетика", а її структурна виокремленість в естетичній теорії
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інколи ставиться під сумнів наполяганням на структурному підпорядкуванні енвайронментальній естетиці.
Форматування тематичного поля естетики повсякденності потребує визначення та обґрунтування понятійного апарату естетики повсякденності – мови
осмислення та аналітики естетичного у практиках повсякденності; засобів та способів естетизації повсякденного життя, аргументування її потреби для розширення меж та глибини естетичного досвіду, що, у свою
чергу, розширює світовідчуття та світорозуміння людини, сприяє повноті формування соціокультурної
програми, що визначає її життя.
Усе це є свідченням того, що естетика повсякденності є певною "точкою росту" у сучасній естетичній
теорії, яка дала імпульс переформатуванню традиційної проблематики, розширенню тематичних горизонтів, постановці нових теоретичних проблем, напрацюванню іншої методологічної оптики дослідження
новітнього предметного поля.
Культурологічний модус вивчення естетичних практик повсякденності як задає новий вектор дослідження
різноманітних об'єктів естетичного досвіду у просторі
повсякденного буття, так і збагачує повноту розуміння
значущості феномену повсякденності у сучасній науці.
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AESTHETICS OF EVERYDAY LIFE: THEMATIC VARIATIONS AND RESEARCH PROSPECTS
The article considers the peculiarities of the formation and thematic evolution of the aesthetics of everyday life. Emphasis is placed on the fact
that the orientation of classical aesthetic theory on the artistic sphere left out of the attention of researchers non-artistic sources of aesthetic experience, and the versatility of the phenomenon of everyday life, its connotation with trivial, boring, routine, repetitive created certain prejudices for
seeing the aesthetic component in everyday practices and recognizing the existence of objects of aesthetic experience among its material world.
The scientific interest of aesthetic theory innovators, who expanded their creative search beyond the traditional research field, was initially focused mainly on design. Inclusion in the thematic palette of aesthetic research of design, natural environment opened the possibility of considering
everyday practices as sources of aesthetic experience and caused a kind of "new turn" in aesthetic theory, which in turn led to the initiation and
institutionalization of a new field of research – everyday aesthetics.
In the context of its research is the variability of the material world, daily practices that ensure the functioning of a person as an individual in
everyday life – gastronomic, physical, home improvement, organization of life, social contacts – regulatory stability, habitual strategies for communicating with others, and also routine daily activities – eating, walking, bathing, etc.
It is emphasized that the variable saturation of the thematic field of everyday aesthetics, as a new direction in modern aesthetic theory, requires not only horizontal expansion of vectors of aesthetic research, but also theoretical clarification / justification / agreement on the content
of the concepts of "everyday life" and "aesthetic" in the aesthetics of everyday life to delineate the boundaries of thematic definition and structure of its subject field.
The application of the optics of cultural analysis regarding the origins and formation of aesthetics of everyday life as a separate direction, its
thematic field and various interpretations of it will contribute not only to the systematization of knowledge about the path of formation and development of aesthetics of everyday life, but also to a deeper understanding of its potential as a productive theoretical basis in the process of aestheticizing everyday life.
Keywords: aesthetic theory, everyday life, everyday practices, aesthetics of everyday life, thematic field of the aesthetics of everyday life.
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АНЕКДОТИ ПРО КУМІВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ
Стаття присвячена аналізу українських анекдотів у контексті української сміхової культури. Підкреслюється актуальність обраної теми і зростаюча зацікавленість дослідників питаннями національної ідентичності українців, їх
національного характеру, специфіки духовної культури. У дослідженні зроблено спробу визначення місця, особливостей окремого циклу сучасних українських анекдотів – анекдотів про кумів. Увагу акцентовано на анекдоті як культурному феномені, що пов'язано з наявністю в ньому притаманних сміховій народній культурі ознак: пародіювання різних проявів людського життя, коли навмисно знижуються його ідеали, знецінюються моральні норми заради утвердження протилежних – позитивних; абсурдності форми, у якій подаються життєві реалії.
У статті на конкретних прикладах анекдотів про кумів розглянуто механізм досягнення комічного ефекту; втілення рис українського національного характеру; визначено форму й засоби комічного.
Ключові слова: сміхова культура, анекдот про кумів, культурний феномен, український гумор, комічне.

Постановка проблеми. Останні десятиліття позначилися помітним інтересом дослідників до питань національної ідентичності українців, української ментальності, особливостей національного характеру, національної поведінкової специфіки тощо. Звернення науковців
до різних сфер життя українців, зокрема до української
сміхової культури як частини загальнолюдської культури, дозволяє розширити уявлення про українців як націю. Український народ створив значний масив зразків
сміхової культури, у яких через сміхове осмислення
постають українські традиції, духовна культура, мораль
народу. Акумульована у такий спосіб інформація про
український етнос відкриває нові можливості для глибинного аналізу життя цілого народу.
Вивчення української сміхової культури як системи передбачає аналіз усіх її складових. Наразі знання про окремі явища українського гумору й сатири вже знайшли
своє висвітлення у розвідках українських науковців, проте
цілісна картина українського сміхового світу ще не постала. Так, наприклад, такий цикл сучасного українського
анекдоту, як анекдоти про кумів, поки не став об'єктом
уваги фахівців і тому потребує окремого дослідження.
Аналіз досліджень та публікацій. Під таким кутом
зору питання щодо окремого циклу сучасного українського анекдоту розглядається вперше. Це змусило авторів звернутися до наукових розвідок, присвячених проблемам природи сміхової культури, місця окремих жанрів у сміховій культурі, жанру анекдоту як культурного
феномену. У першу чергу авторів зацікавили наукові
праці, які заклали фундамент для розуміння природи
сміхової культури (М. Бахтін), пропонують комплексні
підходи до аналізу анекдоту як фольклорного жанру
(І. Кімакович, Р. Кирчів), визначають типологічні риси
анекдоту (Л. Корнєва, Т. Лепеха), характеризують окремі жанрові різновиди анекдоту (О. Кузьменко,
Н. Мельник), окреслюють ознаки осучаснення анекдоту
як результату певних трансформацій особливостей жанру, змін у зв'язку з виходом до масової культури, набуття
рис письмової форми побутування (В. Бережний).
З іншого боку, зазначена тема потребувала також
ознайомлення з працями, які дають розуміння особливостей українського менталітету, українського національного характеру, специфіки українського гумору
(І. Блинова, О. Бондаренко, О. Брицина, Т. ГончарукЧолач, О. Кузьмич, Л. Рябуха).

Мета статті – спробувати визначити місце, особливості окремого циклу сучасних українських анекдотів –
анекдотів про кумів – в контексті української сміхової
культури (окремі студії, спостереження).
Виклад основного матеріалу дослідження. Сміхова культура як важлива складова загальнолюдської
культури має свій підхід до інтерпретації дійсності: реальний світ сприймається тут крізь призму сміху, з позиції комічного. Появу поняття "сміхова культура" пов'язують із працями М. М. Бахтіна, зокрема із запропонованою ним концепцією, згідно з якою сміх здатний вивільняти людину з повсякденного нелегкого життя, з-під
впливів суспільних обставин. Учений вперше зауважив,
що різні форми сміху об'єднані в одну систему – сміхову культуру [6, с. 15].
З'явившись у період Середньовіччя, сміхова культура накопичила значний сміховий капітал, що виявляється у тематичному й жанровому різноманітті, строкатості персонажів, у використанні різних засобів творення комічного ефекту. Модерний етап розвитку сміхової культури позначився осучасненням жанрів, тенденціями до трансформації їх особливостей, новими
умовами та сферами комунікації, що варто враховувати, досліджуючи культуру сміху.
У нашому дослідженні акцентовано увагу на анекдоті як культурному феномені. Розглядаючи сміховий аспект анекдоту, варто зазначити, що він, на думку науковців, реалізується як елемент фольклорної культури з
усіма відповідними ознаками фольклорного твору (усність, анонімність, варіативність, повторюваність тощо)
і як компонент сміхової культури, що пов'язано з наявністю притаманних сміховій народній культурі ознак.
Насамперед серед таких особливостей слід назвати
пародіювання усіх проявів сучасного життя і сучасної
культури, коли свідомо знижуються їх норми, цінності,
ідеали, з одного боку, а з іншого – життєві реалії подаються в абсурдній, алогічній, навіть безглуздій формі.
Анекдот, викликаний ним сміх універсальний (спрямований на все і на всіх, без винятку, не тільки на героїв
цих оповідань, але так само й на слухачів і оповідача) й
амбівалентний (заперечуючи сміхом існуючі у нашому
житті негативні явища, нещадно викриваючи їх, анекдот
утверджує уявлення про нормальне, бажане або належне). Анекдот демонструє зневагу до наявного у суспільстві порядку підлеглості нижчих щодо посади або
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чину осіб вищим, тобто ієрархії; відмову від будь-яких
соціальних обмежень. В анекдоті легко порушуються
табу, знецінюються моральні норми, висміюються існуючі культурні цінності заради утвердження протилежних –
позитивних. Анекдоту властива театральність, без якої
втрачається значна частина комічного ефекту, і діалогічність, що сприяє живому зв'язку зі слухачами [8, с. 10].
На кореляцію анекдоту й сміхової культури вказує і
В. Бережний. На його думку, вона виявляється в амбівалентності, тобто одночасній руйнації застарілого і
створенні нового, а також у динамічності, висміюванні
відхилення від норми, взаємозалежності офіційної культури та анекдоту. Дослідник наголошує, що в анекдоті реалізується такий феномен антисвіту, як антиповедінка, відміна соціальної ієрархії [8, с. 133].
Думку про особливе місце анекдоту у сміховій культурі підтверджують слова І. Кімакович про те, що "сучасний сміховий світ найяскравіше виявляється в анекдоті" [16, с. 168]. У свою чергу Р. Кирчів вважає анекдот
найбільш мобільним і впливовим видом народної творчості, здатним оперативно відгукуватися і сміливо реагувати на болючі й актуальні суспільні справи [15].
Анекдот – коротка розповідь про курйозний випадок,
смішну подію або ситуацію, рису людського характеру,
поведінку або вчинок; ця розповідь має обов'язково
несподіваний, дотепний фінал. Саме неочікувана смішна смислова розв'язка наприкінці й породжує сміх [21].
Анекдот – це вияв культури того чи іншого народу й
одночасно – пародія на життя, на офіційну культуру. Такі його соціокультурні функції визначають і зміст
анекдоту, і жанрові різновиди, і національну специфіку,
й особливості гумору. Анекдот – один із найбільш продуктивних фольклорних жанрів, оскільки створюється
вільно, без примусу, регулярно й у значній кількості, не
підлягає контролю "згори", не підкоряється цензурі й
табу. Він з'являється як оперативна реакція на будь-які
події життя суспільства та зміни у ньому і виступає виразником народної оцінки суспільного явища, життєвої
ситуації (реалій), настроїв народу, одночасно руйнуючи
застаріле і створюючи нове. Динамічність анекдоту виявляється в тому, що він має короткий період існування: він швидко народжується, певний час зберігає свою
актуальність, а втративши її, зникає [17, с. 56, 57].
Анекдот має тісний зв'язок із поняттям комічного, під
яким розуміють естетичну категорію, характерною рисою
якої є освоєння світу і його зображення крізь призму сміху без співчуття, страху й пригнічення [28]. Сутність комічного полягає у протиріччі. Потрапляючи у комічну ситуацію, людина здатна відчути невідповідність між несправжнім або недосконалим змістом явища та його формою,
яка претендує бути значущою і ціннісною, між гідною
метою і негідними способами її досягнення.
Механізм виникнення комічного ефекту починає діяти за певних умов. Комічне стосується лише людської
сфери, суспільних явищ. Живильним середовищем комічного є буденне життя людини, де незліченні дрібниці
постійно сприяють появі комічних ситуацій, які у свою
чергу є результатом невідповідності очікуваного й дійсного в контакті людини зі суспільством, між прогнозованою і справжньою розв'язкою цієї ситуації. Поява будьякої недоречності, абсурдності, відхилення від норми
породжує нову властивість комізму. Все, що стає змертвілим, віджилим, рутинним, але видає себе за живе,
породжує комічний ефект.
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Основними формами комічного є гумор та сатира.
Якщо гумор передбачає зображення комічного в доброзичливому жартівливому тоні, то сатира подає комічне
як цілковите заперечення і різке висміювання зображуваного. Спектр відтінків між гумором і сатирою доволі
широкий: жарт, глузування, іронія, сарказм, гротеск [12].
Виправданим на сучасному етапі досліджень сміхової культури є інтерес до аналізу етнічних анекдотів,
які, з одного боку, належать до тематичних груп (політичні, етнічні, еротичні тощо), а з іншого – до циклів,
тому що практично кожен із їх персонажів має набір
стійких функцій, діапазон тем і мовну маску. В цілому
при вивченні етнічних анекдотів акцент ставиться на
їхній генезі, мовних і поведінкових характеристиках персонажів, обіграванні стереотипних образів [7, с. 185].
Українська сміхова культура, як будь-яка етнічна, має
свої особливі ознаки. Це добродушність і доброзичливість, схильність до самоіронії, здатність покепкувати із
самого себе, незлостивість, іронічність, уникання дошкульності й в'їдливості, конструктивна самокритика, самоаналіз, відмова від відкритого сарказму, певна делікатність, зважання на почуття інших тощо. Традиційний український гумор відрізняється від ряду інших національних насамперед відсутністю руйнівної рефлексії, добродушністю, самоіронією та несаркастичністю. Сарказм
йому теж властивий, але меншою мірою [11]. Гострий
жарт, як правило, має доброзичний фінальний акорд.
Життєстверджувальний характер сміху українців, сповнений оптимізму й життєлюбності, свідчить про здоровий
дух нації, про здатність до оновлення і внутрішню гармонію, про душевне здоров'я, тобто такий внутрішній стан,
коли душа відкрита для людей і світу, бадьора й радісна,
не страждає від болю і не хворіє ворожнечею [21].
Оскільки українці дуже хазяйновиті господарі, значна
частина жартів має побутовий характер. Українцям властиво висміювати чоловіків і жінок, які погано господарюють. Життя українця переважно зосереджене на проблемах власної родини. Народний характер українського
сміху послуговується іронією та самоіронією. Здатність
українців іронізувати над собою свідчить про те, що українська нація здорова духом, здатна визнавати свої недоліки й боротися з ними. В українському гуморі майстерно
поєднується незлобливий жарт із хитрою й часто удаваною простакуватістю. Українці, на думку О. Кузьмич, одна з найдотепніших націй, гумор якої "з перчиком", з легким перебором, на відміну, наприклад, від англійського
натяку. У кращих зразках українського гумору завжди є
елемент драматургії, якийсь контраст, деяка сюжетність
та несподіваний поворот [19, с. 23].
У світі українського анекдоту першість належить
анекдотам про кумів, тематично різноплановим, проте
об'єднаним головними учасниками подій; наповненим
ментальними жартами й українським колоритом. Вони
увиразнюють національний характер, який може супроводжуватися і негативними конотаціями. Такі анекдоти
мають низку ознак: діалогічність, ігровий елемент комунікації, очікування, які не справдилися. Жарт, як правило, побудований за динамічним комічним сценарієм, що
формує соціальні ролі партнерів-комунікантів [27, с. 51].
Кумівство як соціальне явище виникло за давніх часів і було пов'язане з намаганням захистити новонароджену дитину, а згодом і з православною традицією
обов'язкового хрещення кожної дитини після народження. Для проведення цього обряду обиралися хрещені
("другі") батьки – опікуни, покровителі дитини, на яких
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таким чином покладалася певна відповідальність за
майбутнє дитини, тому вибір, як правило, падав на близьких людей, друзів, добрих знайомих, приятелів, сусідів ("кликані або прохані", "одкупні"), а інколи і на випадкових людей ("стрічені", "здибані", "куми з дороги"), які
після хрестин ставали практично родичами. Кумівство
сприймалося як певний прояв колективної сімейної спільноти й взаємодопомоги [20, с. 4]. У будь-якому разі
кумівство виступало як спосіб встановлення у громаді
близьких, майже родинних, хоч і не кровних, стосунків,
духовної спорідненості, що сприяло зближенню членів
будь-якого людського колективу, зміцненню громади.
Кум в українській ментальності – це образ позитивний:
рідний, добрий, дорогий, тому куми були шанованими
людьми, найбільш очікуваними гостями, для яких двері
домівки завжди були відчинені і яким завжди були раді.
Водночас, треба визнати, кумами ставали звичайні
люди з усіма притаманними їм позитивними та негативними рисами. Реальні стосунки між кумами зазвичай
могли бути набагато глибшими, ґрунтуватися на різних
життєвих підходах, поглядах, інтересах. Спільна робота,
спільний відпочинок, партнерство у якихось справах могли ставати причиною певних непорозумінь, розчарувань
через неотримання очікуваного. Однак, незважаючи на
такі неприємні моменти життя, ці люди продовжували
спілкуватися, сприймаючи з гумором певні ситуації, що й
підтверджується наявністю чималої кількості анекдотів
про кумів. Достовірні події життя соціуму, кумедні ситуації, вигадані історії, реальні або видумані герої, узагальнені, інтерпретовані та оцінені з погляду життєвого досвіду, морально-етичних поглядів, духовних цінностей,
нехтування думкою "впливових людей", парадоксально
трансформовані в жартівливі, глузливі імітації дійсності,
врешті і стали підґрунтям анекдотів про кумів.
Анекдоти про українських кумів – це яскраві випадки з
життя українців, що демонструють курйозні ситуації, у
яких вони опиняються; кумедні стосунки між ними. Як
правило, кожна історія про двох чоловіків, які часто-густо
потрапляють у якусь смішну пригоду, висвітлює непрості,
забарвлені етнічністю сусідські стосунки, у результаті
чого і з'являються колоритні анекдоти про кумів.
Розглянемо приклади дії механізму досягнення комічного ефекту в анекдотах про кумів.
В анекдоті розповідається про незвичний, небувалий випадок, можливо, навіть йдеться про алогічну поведінку, яка подається як реальна:
– Чому такий злий, куме?
– Два зуби вирвав!
– А казав, що один болить.
– Та у того лайдака дантиста здачі не було!
В анекдотах про кумів спостерігається пародіювання
різних проявів повсякденного життя зі свідомим заниженням моральних норм, нівелюванням правил життя:
Кум йде п'яний, тримається за паркан, коли дивиться, а кум лежить п'яний в калюжі.
– Куме, як тобі не соромно, дожився до того, що
лежиш в калюжі, ніби свиня.
– Чекай, куме, що ти скажеш тоді, коли паркан закінчиться?
Життєві реалії в цих анекдотах подаються в абсурдній, безглуздій формі:
Розповідає кум кумові:
– Коли я приходжу додому п'яний, жінка в хату не
пускає, доводиться ночувати на вулиці.

– Ну, і дурень, куме. Не знаєш, що робити? Зніми з
себе одяг. Тільки вона двері відчинить – ти одяг кидай у
кімнату. Не буде ж вона голим тебе на вулиці тримати.
Наступного дня кум знову напився. Підходить до
дверей своєї хати, знімає все з себе і, тільки-но двері
відчинилися, – одяг жбурнув. Двері різко зачинилися.
Чується голос: "Наступна зупинка – «Привокзальна»".
Або:
– Куме, у вас СНІДу нема?
– Є трохи. Але для себе тримаю…
В анекдоті про кумів порушуються прийняті у суспільстві табу, висміюються прояви буденного життя цих
людей, натомість утверджуються протилежні, позитивні, правила й цінності:
Кум – кумові: – Чуєш, виявляється, твоя жінка нам
зраджує…
Специфіка анекдотів про кумів полягає й у тому,
що у центрі уваги – образ кума як носія соціальних
функцій, з одного боку, і як носія рис українського національного характеру, з іншого, які переплітаються у
цьому образі, реалізуються у традиційних для українців побутових ситуаціях і подаються у притаманній для
жанру анекдоту етнічно забарвленій, парадоксальній,
на перший погляд безглуздій, комічній, замішаній на
українському гуморі формі.
Дослідники українського етносу виокремлюють різні,
але стійкі риси характеру українців, як позитивні, так і
негативні, що у сукупності й утворюють український
національний характер, який виявляється у своєрідному сприйнятті світу, у специфічних мотивах вчинків,
стереотипах, в особливостях темпераменту, вираження
емоцій, почуттів, в автентичних традиціях, звичках, ритуалах, у власних ціннісних орієнтирах, у самобутній
поведінці тощо. Серед таких типових для українців рис
характеру вирізняють: перебільшену хазяйновитість,
навіть жадібність, замкненість на собі й певний егоїзм,
при тому співчутливість до ближнього, готовність допомогти йому, небажання визнавати авторитет іншого,
успішного; індивідуалізм – протиставлення колективу й
суспільству; упертість, заздрісність, необов'язковість,
неквапливість і розважливість, поверховість, апатичність, надмірну мрійливість, невинну і добродушну хитрість. З іншого боку, українцям притаманні м'якість і
лагідність характеру, гостинність та патріотизм, кмітливість та дотепність, здатність покепкувати з себе, схильність до самоіронії, незлостивість, іронічність, відсутність сарказму та їдкості [17, с. 59].
Анекдоти зазначеного циклу цікаві тим, що в образах кумів втілено основні риси українства. Риси національного характеру, особливості національної поведінки, специфіка національного гумору матеріалізувалися
у динамічних комічних сюжетах і образах анекдотів про
українських кумів.
Наведемо приклади втілення деяких рис українського національного характеру в образі кума.
Анекдоти про кумів відтворюють риси національного
характеру, які не приймаються суспільством і майстерно й нещадно висміюються.
Так, наприклад, замкненість на собі й певний егоїзм:
– Бачите, який ви є, куме… собі взяли більшу котлету, а мені лишили меншу.
– Ну а ви як би зробили?
– Та, думаю, взяв би меншу.
– Ну то що ви хочете, я ж вам і залишив меншу!
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Індивідуалізм – протиставлення колективу й суспільству:
– Я, куме, тепер по понеділках в спортзал не ходжу.
– Це чого?
– Розумієте, куме, багато людей з понеділка починають нове життя. Я приходжу у вівторок – нове
життя у них закінчилось, і в залі пусто.
Жадібність:
– Куме, позичте мені сто гривень!
– Не позичу, куме. Я і так погано сплю.
Перебільшена хазяйновитість:
– Куме, а що це воно таке, що ваша свиня на
трьох ногах шкандибає? Га?
– Та я що, дурний? Через миску холодцю цілу свиню
колоти?Або:
– Куме, ну і який у вас урожай?
– Та як ніколи, куме! Мішок картоплі посадив, мішок
зібрав – жодна не пропала!
Або:
Розмовляють двоє кумів:
– Купив я собі вчора долари..
– А чого ж не євро?
– Да ти шо, долари ж дешевші!
А з іншого боку, анекдоти фіксують такі риси українського характеру або особливості національної поведінки, над якими варто пожартувати.
Це специфічний спосіб розв'язання конфлікту:
– Мене вкусив ваш собака. Я вимагаю компенсації!
– Ради Бога, куме, я його зара потримаю, а ви вкусіть його.
Своєрідна дотепність:
– Куме! Як називається той, хто пройшов воду,
вогонь і мідні труби?
– Самогон!
Специфічна гостинність (як зразок антиповедінки):
Українське село. Біля хати за столом з щедрими
наїдками сидить господар. У дворі бігає великий собацюра. Раптом через паркан у двір заглядає чоловік.
– Доброго здоров'ячка, куме! Бачу, обідати збираєтесь.
– Так, куме! Заходьте, пообідаємо. Ще й пива
вип'ємо!
– Та я з радістю, тільки Сірко в вас дуже лютий,
ще вкусить!
– Так отож!
Невинна і добродушна хитрість:
– Куме, а куди ви ходите на гриби?
– До сусіда.
– У нього гриби ростуть?
– Нє, сушаться.
Своєрідний нездоланний оптимізм:
Потрапив українець в автокатастрофу. Доправили його в лікарню, у реанімацію. Тут до нього кум проривається. Йому пояснюють, що не можна, постраждалий у комі, нікого не чує, не впізнає… А той з торбами, впрошує. Ну, пропустили його в палату…
– Ой, куме, біда ж яка… А я тобі сальця приніс, огірочків, пляшку горілки… А ти в комі…
– Кома – це ще не крапка. Наливай!
Українські куми схильні до самоіронії, здатні покепкувати з себе, самокритичні.
– Куме, ось я як хильну лишку, то стаю вже як повна свиня.
– Куме, а коли ви тверезий?
– Тоді баран бараном.
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Або:
– Куме, а ви розмовляєте англійською?
– Тільки зі словником. З людьми наразі соромлюсь.
В анекдотах про кумів переважає гумор як форма
комічного й жарт, іронія, сарказм, але не дошкульний,
як засоби комічного. Продемонструємо, як це проявляється в анекдотах про кумів.
Наприклад, іронічність:
– Куме, а хто то такий, той, що обізвав вас віслюком?
– Та не знаю, вперше бачу…
– Дивно… як швидко він вас розкусив.
Саркастичність:
– Куме, порадьте, що робити, я почав втрачати
пам'ять.
– А ви, куме, позичайте людям гроші. Тренуйте
пам'ять.
Доброзичливе глузування:
– Куме, ану пошукайте в тому гуглі, що за прикмета, коли каву на себе проливаєш.
– То, куме, як руки не з того місця ростуть, то ніякий гугл не поможе!
Анекдотам притаманна етнічна забарвленість ситуацій, що теж створює комічний ефект:
– Добрий день, куме, що п'єте?
– Українське мохіто.
– Ром та м'ята?
– Та ні, горілка та петрушка.
Анекдоти про кумів належать до етнічних анекдотів,
дослідження яких є актуальним. Ці анекдоти тематично
різнопланові, але об'єднані головними учасниками подій. Вони наповнені ментальними жартами й українським колоритом. Куму як головному персонажу анекдотів
притаманний набір певних рис українського національного характеру. Увиразнення національного характеру
може супроводжуватися негативними конотаціями.
Анекдоти про кумів зачіпають різні аспекти людського життя, здійснюють сміхову критику його реалій, прагнучи до гармонізації дійсності, тим самим підтверджують очевидність зв'язку анекдоту зі сферою комічного і
його приналежність до народної сміхової культури.
Висновок. Аналіз обраного матеріалу свідчить про
те, що анекдоти про кумів є важливою складовою сміхової культури українців. Анекдоти про кумів як зразки
української сміхової культури потребують подальшого
глибокого дослідження, узагальнення та систематизації. Розвідки можуть мати різне спрямування, у тому
числі передбачати аналіз засобів творення комічного,
бути присвяченими виявленню функцій анекдоту, його
жанровим особливостям.
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JOKES ABOUT GODFATHERS IN UKRAINIAN LAUGHTER CULTURE CONTEXT
The article aims to analyze jokes in Ukrainian laughter culture context. It stresses on the chosen topic relevance and researchers' growing interest to Ukrainian national identity, national character, spiritual culture specific features and various phenomena associated with Ukrainian humor,
satire, and picture of the laughter world. The article attempts to determine the place and peculiarities of a separate series of modern Ukrainian
jokes, i.e. jokes about godfathers. Special attention is paid to joke as a cultural phenomenon which is due to laughter folk culture signs presence in
it: various manifestations of human life parody when its ideals and values are humiliated, moral standards are devalued to affirm opposite positive
ones, the absurd way of life realities presentation. The authors analyze the mechanism of comic effect occurrence in jokes which becomes possible
under certain conditions when person's everyday countless little things of life generate a comic situation which is the result of the inconsistency of
the expected and true communication of man and society. The discrepancy between what has already gone but keeps on pretending to be alive
creates a comic effect.
The study notes that the Ukrainian laughter culture has its own peculiarities. They are the lack of devastating reflection, good-naturedness, lifeaffirming nature, benevolence, and self-irony. The special place of jokes about godfathers among Ukrainian jokes is emphasized. Those jokes are
united in one series by their main participants of events and filled with mental humor and Ukrainian flavor. The concept 'godfather' in Ukrainian
mentality and Ukrainian jokes is revealed. The article demonstrates on concrete examples the comedy mechanism, national Ukrainian character
traits embodiment in godfather's image, ways, and technics of comic effect.
The analysis of the selected material shows that jokes about best men are an important component of the laughter culture of Ukrainians. Jokes
about godfathers as examples of Ukrainian laughter culture require further in-depth research, generalization and systematization. Investigations
can have different directions, including the analysis of the means of creating a comic, be dedicated to the detection of the functions of the joke, its
genre features.
Keywords: laughing culture, jokes about godfathers, cultural phenomenon, Ukrainian humor, comic.
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ФОНОВА КУЛЬТУРА МОДЕРНУ
ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕПОХИ1
У статті увага сфокусована на дослідженні безпосередньої суспільної практики Модерну, що породжувала специфічну духовну налаштованість епохи, яка акумулювалася у просвітницьких програмах і водночас зазнавала
впливу й корегувань від останніх. Теоретичною основою дослідження стало поняття Дж. Ролза "фонова культура". У статті фонова культура доби Модерну осмислюється як безпосередній іманентний соціальний досвід громадянського суспільства, зумовлений соціальними інституціями, що формувалися в добу Модерну, включення індивіда в який уможливлювало сприйняття ним базових соціально-моральних цінностей як таких, що спрямовані на
оптимізацію суспільної взаємодії. Складовими фонової культури є Великі географічні відкриття, розвиток індустріальної економіки, релігійні війни часів Реформації, ранні буржуазні революції, формування національних конституційних урядів. Ціннісними детермінантами фонової культури визначено фронтирність, індивідуалізм, штучну
солідарність, толерантність, законослухняність.
Ключові слова: фонова культура, громадянське суспільство, фронтирність, індивідуалізм, толерантність, законослухняність.

Постановка проблеми. Аксіологічні зрушення доби Модерну перебувають у полі зору досліджень
представників різних галузей соціогуманітарного знання. Вони є ключем до розуміння багатьох процесів
сучасного світу. Водночас зазвичай поза увагою залишаються формоутворюючі обставини епохи, які й
уможливили ці духовні перетворення. 1
Метою статті є дослідження безпосередньої суспільної практики Модерну, що породжувала специфічну
духовну налаштованість епохи, яка акумулювалася у
просвітницьких програмах і водночас зазнавала впливу
й корегувань від останніх.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичною основою дослідження стало поняття Дж. Ролза "фонова
культура". Змістовне наповнення поняття фонової культури Модерну було здійснене на базі класичних
праць З. Баумана, М. Вебера, Ю. Ерліха, Р. Козеллека,
Л. фон Мізеса, Ч. Тейлора, А. Селігмена, Ю. Габермаса, П. Шоню, О. Шпенглера, Д. Юма, у полі зору яких
опинялися соціокультурні особливості доби Модерну.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній моральній філософії такий духовний досвід називають "фоновою культурою". Зокрема, у філософії
американського мислителя Дж. Ролза зустрічається
поняття background culture. Сам Ролз ніколи не приділяв спеціальної уваги його визначенню й узагалі зауважив її (фонової культури) наявність лише у відповідь на
комунітаристську критику щодо неукоріненості теорії
справедливості у соціокультурних обставинах суспільного життя. Цей ролзівський термін не набув і надалі
понятійної визначеності й не увійшов у широкий науковий обіг. Пояснити це можна тим, що мислителі ліберальної традиції схильні витісняти соціокультурний контекст у своїх теоретичних конструкціях на другий план
[8, с. 198–207], а комунітаристи зазвичай приділяють
надто пильну увагу вузькоспеціалізованим питанням
ідентичності і концепціям "доброго життя" як похідним
укоріненості образу доброго життя у соціокультурному
досвіді [14, с. 41–80]. В останньому випадку такого роду
налаштованість, по-перше, уводить вбік від виявлення
суті цього соціокультурного досвіду, а по-друге, за великим рахунком виявляється певною упередженістю
щодо змістовного наповнення поняття доброго життя.
1

У статті переглянуто, уточнено, продовжено і розвинено
ідеї, висловлені раніше у праці: Рогожа М. М. Соціальна мораль: колізії мінімалізму. – К.: ПАРАПАН, 2009.

Саме з огляду на це останнє зауваження поняття фонової культури виявляється більш нейтральним щодо
оцінки явищ, які його конституюють.
Ролзові згадки про фонову культуру є надзвичайно
контурними і стосуються перш за все досвіду західних
суспільств, набутого у добу Модерну. Так, мислитель
вказав, що фонова культура – це "культура соціального, а не політичного. Культура повсякденного життя з її
численними зв'язками: церкви й університети, вчені й
наукові товариства, а ще клуби та команди… Головні
інституції суспільства й загальноприйняті форми їх інтерпретацій розглядаються як фонд імпліцитно поділюваних ідей і засад" [12, с. 38]. Фонова культура, за Ролзом, – це досвід громадянськості, зумовлений особливостями соціальних інституцій, що виникали у процесі
становлення доби Модерну.
Фонова культура, за таким обрисом, постає безпосереднім іманентним духовно-ціннісним супроводом (практики) суспільного життя, фоновим щодо експліцитних
нормативних програм та стратегій поведінки індивідів у
суспільному житті. Але тоді неправомірно зводити наявність фонової культури лише до її існування в суспільстві
Модерну, оскільки іманентний ціннісний супровід може
бути віднайдений у будь-якому суспільному утворенні.
Інша справа, що Ролз застосував поняття фонової
культури до комплексу духовних цінностей, котрі уможливили розгортання громадянського життя в Європі на
початку Модерну, а відтак слід конкретизувати поняття
фонової культури по відношенню до суспільства, що
формувалося на початку Нового часу, й визначити її наступним чином: фонова культура суспільства Модерну –
це безпосередній іманентний соціальний досвід громадянського суспільства, зумовлений соціальними інституціями, що формувалися в добу Модерну, включення індивіда в який уможливлювало сприйняття ним базових
соціально-моральних цінностей як таких, що спрямовані
на оптимізацію суспільної взаємодії. У даному дослідженні мова буде йти саме про таку фонову культуру.
Виявленню основних віх формування цього досвіду
та набору ціннісних детермінант фонової культури й буде присвячено основну увагу. Але спершу є сенс визначити часовий проміжок, історичні межі доби, в якій формувався цей досвід, – доби Модерну, принаймні у нижній
її межі, початку, і вживання терміна "ранній Модерн".
За свідченням німецького історика Р. Козеллека, в
історіографії почали вести мову про Новий час лише з
першої чверті ХІХ ст., коли "нова історія… набула тем© Рогожа М. М., 2022
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поральної самовартісності". Початком нової доби
(Neuzeit) було прийнято вважати 1500 р., хоча ця дата є
достатньо умовною, оскільки по суті означає поступовий перехід від "середньовічних часів до нового облаштування речей" [10, с. 304, 320–321].
Історичною віхою темпоральної самовартісності доби
була Французька революція (1789 р.) та подальші події у
Франції, що вплинули на соціокультурні обставини далеко за її межами. Тож умовна дата, 1800 р., позначає завершення першого етапу узагальнення досвіду модерної
Європи. Цей проміжок часу, 1500–1800 рр., і прийнято
називати "раннім Модерном" [27, с. 3].
"Поступовість" трансформацій Модерну не означала "поступального" їх характеру. Як зазначив свого
часу Й. Г. Гердер, поступальність руху людства на
шляху прогресу відбувається попри коливання, ривки
вперед, повернення до пройденого й періоди застою:
"Ми ходимо, поперемінно відхиляючись ліворуч і праворуч, і все ж ідемо вперед, – таким є і поступальний
рух культури народів і всього людства" [7, с. 445]. Звісно, Гердер як супротивник універсалістських конструкцій цим самим хотів показати множинність форм культурного поступу. Але навіть він, сам дитя Просвітництва, не міг заперечити поступального характеру
соціокультурних трансформацій.
Поступальність історичного процесу, що привела до
встановлення Модерну на території Європи, є власне
поступальністю у тому сенсі, що розвиток подій наставав невідворотно, об'єктивно і був підготовлений усім
попереднім культурним досвідом континенту. Але, з
іншого боку, модерна Європа поставала на тлі таких
потужних трансформацій, політичних, економічних, наукових, соціальних струсів і катаклізмів, що лише умовно
і з багатьма застереженнями можна говорити про поступальність, поетапність і повільність цих змін.
Сьогодні загальноприйнятим у слововжитку є термін
"революція" для позначення трансформаційних процесів раннього Модерну. Можна сперечатися, чи відчували сучасники ті перетворення як глибинні якісні зміни у
світі, в якому вони жили. Дуже вірогідно, що відчували,
якщо мати на увазі провісників нового світу, ренесансних гуманістів, які у своїх творах особливо підкреслювали розрив із Середньовіччям і наголошували на творенні нового світу культури. У науковий обіг термін "революція" увійшов якраз на початку доби, коли в 1543 р.
вийшла праця Н. Коперника "De revolutionibus orbium
coelestium" ("Про обертання небесних сфер").
Історичними віхами Модерну стали зрушення, що й
були названі "революціями". Комерційна революція, яка
викликала структурні зміни в економічному розвитку
країн Європи, справила потужний вплив на соціальнополітичне життя. Індустріальна революція змінила уявлення європейців про поняття, методи і засоби виробництва. Тісно пов'язана із цими двома і третя революція
– технічна, оскільки комерція і виробництво вимагали
нових знарядь, пристроїв, механізмів. Наукова революція була стимульована новим, експериментальним природознавством, яке, в свою чергу, було відповіддю на
промислові потреби. Механіка, що була їх з'єднувальною ланкою, стала ідеалом ранньомодерної доби. Тут
слід пояснити взаємозв'язок між комерційною, технічною і науковою революціями. За свідченням французького історика, відомого представника школи "Анналів"
П. Шоню, майже до середини ХІХ ст. технічний прогрес
мало чим був зобов'язаний науці, і наука "брала у техніки більше, ніж техніка у науки" [17, с. 384]. Аналізуючи
письмові свідчення доби, вчений вказує, що "індустріа-
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льна механіка стає першою галуззю технології, що працює на науку, і, звичайно ж, тягне за собою всі інші" [17,
с. 395]. А до того часу відкрита у XVIII ст. технологія
була просякнута механістичною філософією. "Математична суворість, породжена інженерними потребами,
очищена і підсилена аскетизмом чистої абстракції, повертається в технологію, укріплюючи і перетворюючи її,
підштовхуючи до нових завоювань. Немає нічого важливішого, – пише Шоню, – ніж цей рух маятника: техніка
– наука, наука – техніка" [17, с. 260–261].
Революціями стали також повстання буржуазії у Нідерландах (XVI ст.) та Англії (XVII ст.) – вони змінили
уявлення європейців про роль і значення держави та її
правителів у життєдіяльності суспільства. Але окрім цих
потужних воєнних конфліктів ранній Модерн насичений
перманентними війнами за землі у Старому і Новому
світах, за корони, "спадщину" тощо. Вестфальський мир
1648 р. став поворотним пунктом у самоусвідомленні
європейцями національної ідентичності.
Прив'язка, хоча й умовна, до 1500 р. як початку доби
Модерну змушує вказати у цьому контексті на фактор,
мало згадуваний дослідниками при визначенні засад
фонової культури, – на Великі географічні відкриття.
Вони дотичні так чи інакше до всіх трансформацій/"революцій" від початку нової доби, привносячи у
них своєрідний "дух часу".
Прагнення до безмежного, неосяжного, як відзначав О. Шпенглер, було притаманне європейцям від
початку їх появи на історичній арені. Шпенглер небезпідставно свідчив у своїй пафосній манері: "Західне
світовідчуття висунуло ідею безмежного світового
простору… з відстанями, що далеко виходять за межі
всіх оптичних можливостей" [18, с. 334]. Але "авантюристична туга за безмежними далями", що надихала
мандри і походи Середньовіччя, із власне релігійної
місії поступово перетворювалася на дієвий чинник
соціально-політичного облаштування світу, перш за
все європейського. Адже ера географічних відкриттів
була ерою європейських географічних відкриттів, натхненних і здійснених європейцями на користь Європи. Навіть такий ідеалізатор західної культури, як
Шпенглер, був вимушений вказати на місію "фаустівської" людини – "підкорення світового простору".
Британський соціолог З. Бауман підкреслював більш
прагматичні завдання, які ставили й вирішували мандрівники. Зовсім не допитливість і жага відкриттів задля
подальшого нанесення нових земель на морські карти
спонукали європейців, а прагнення привезти звідти багатства, наповнити ними спустошені скарбниці королівств. Завоювання османами Балкан і Малої Азії
ускладнили європейцям торгівлю з Індією та Китаєм,
перекривши сухопутні торговельні шляхи. А географічні
свідчення Арістотеля та Ератосфена, перекладених у
Толедо з арабської, спонукали шукати морський шлях в
Індію. Під час мандрівок і відкриттів, із ними пов'язаних,
виявилося, що за допомогою нових земель можна вирішити й демографічну проблему – на нові території,
що потребували освоєння, з перенаселеної Європи
масово відсилали відбувати покарання злочинців. Серед перших переселенців опинилися і шукачі пригод,
авантюристи, а також та біднота, яка мала надію на
швидке збагачення. Ця обставина виявилася вкрай важливою для становлення моральних вимірів громадянського суспільства в Європі, але на неї рідко зважають
– злочинні й асоціальні елементи були усунуті з теренів
Європи. "Планета мала достатньо пустих місць, куди
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могли бути винесені європейські проблеми (і найважливіше, "проблемні люди")" [19, с. 15].
Отже, соціально-економічними наслідками географічних відкриттів стали: відкриття нових торговельних
шляхів і нових земель, що означало розширення ринків
збуту, відкриття нових сільськогосподарських культур,
наплив дешевих дорогоцінних металів, що спричинило
потужні інфляційні процеси, а все в комплексі – сприяло
утворенню світового ринку і світової економіки. Соціально-політичними наслідками географічних відкриттів
стали: колонізація і похідна від неї колоніальна система
європейських держав, усунення злочинних і асоціальних елементів з Європейського континенту.
Зазначені події стали своєрідним каркасом для фонової культури, основними віхами її становлення. Вони
обумовили соціокультурний досвід доби й формування
провідних інституцій модерного суспільства. І як вже
було зазначено, є тлом, на якому розгортатиметься
вивчення моральнісної складової фонової культури,
тобто виявлення в тканині живої моральнісної практики
суспільства Модерну ціннісних детермінант.
Поява і розвиток засадничих соціальних інституцій
доби Модерну нерозривно пов'язані із потужними трансформаціями в економіці, релігійному житті й політиці,
внаслідок яких формувалися індустріальна ринкова економіка, реформоване християнство та національні держави. Об'єднувальним чинником цих трьох сфер виявилося громадянське суспільство, що виникало внаслідок
розгортання і розширення простору взаємодії громадян,
активно включених у соціокультурні трансформації.
Моральні якості індивіда, що були визначальними у
процесі його адаптації до нових умов організації життя,
характер суспільної взаємодії та цінності, норми і принципи, культивовані на цих підставах, власне й утворювали моральнісну практику ранньомодерного суспільства. Тож звернення до соціокультурних обставин доби
зумовлюватиметься мірою, необхідною для визначення
духовно-ціннісного супроводу суспільного життя.
Соціокультурний досвід раннього Модерну є міцним
фундаментом для фонової культури, яку Дж. Ролз визначає як "відому і приступну для освіченого здорового
глузду громадянського загалу" [12, с. 38]. У цій фразі,
власне, не лише зазначено складові фонової культури, а
й містяться вказівки щодо кроків, які слід здійснити для її
розуміння: по-перше, виявити взаємообумовленість живої моральнісної практики у межах соціальних структур,
що формувалися у ранньому Модерні; по-друге, окреслити громадянський простір як місце поширення визначеного соціокультурними обставинами унікального духу
публічності. Здійснення цих кроків дасть можливість зрозуміти реальне наповнення фонової культури.
Тільки у ХХ ст. експансивне світовідчуття європейців
раннього Модерну, спровоковане географічними відкриттями, було названо "етикою фронтиру" (frontier ethic).
Зокрема, поняття "етика фронтиру" широко використовується в екологічній етиці [28, с. 32–37]. Але від раннього
Модерну, із самого початку Великих географічних відкриттів, земля колоній та її надра виявлялися запорукою
багатства метрополій. "Багатство і сила були міцно вкоріненими і залягали глибоко всередині тучної землі, масивної і нерухомої, як поклади заліза чи вугілля. Імперії
заповнювали собою всі закутки і щілинки земної кулі –
тільки інші імперії рівної чи вищої сили покладали межі
їхнім експансіям" [20, с. 114]. А мешканці цих метрополій,
безвідносно до того, чи залишалися вони в Європі, чи
переселялися в колонії, усвідомлювали себе господарями планети, нової європейської ойкумени.

Метафора фронтиру видається достатньо вдалою,
щоб за її допомогою вказати не лише на постійне розширення меж світу, європейської ойкумени, а й на характер світосприйняття його мешканців та на духовну
налаштованість, обумовлену необхідністю призвичаюватися до життя на межі. Напівмаргінальність фронтиру
утворювала стан стабільної нестабільності, призвичаювала європейців жити з відчуттям перебування на зламі. Така налаштованість виявилася не в останню чергу
значимою складовою духовної ситуації доби.
Коли сьогодні говорять про етику фронтиру, то мають на увазі перш за все загарбницький характер освоєння планети європейцями та формування споживацького ставлення як до її природних ресурсів, так і до її
неєвропейських мешканців. Але видається, що не менш
важливою рисою фронтирного світосприйняття були й
готовність до змін, адаптивність, відкритість до засвоєння нового, тобто своєрідний прагматичний авантюризм як напрацювання навички перманентного існування на межі. Звісно, приручення фронтиру й відсування
межі ойкумени за терени Європи спричиняли домінування практичності над авантюризмом, але готовність
до змін і сприйняття нового досвіду, що ними обумовлений, від того не зникали і впливали на живу моральнісну практику Модерну.
Британський просвітник А. Фергюсон був одним із
перших, хто у своєму "Досвіді історії громадянського
суспільства" (1766) [15] визначив нову форму об'єднання людей, громадянське суспільство, як сформоване
впродовж історичного розвитку комерціалізоване суспільство. Комерційна (економічна) складова модерного
суспільства є не єдиною визначальною його характеристикою, проте небезпідставно розвиток Модерну пов'язують із новим типом господарювання.
М. Вебер у праці "Історія господарства" вказував,
що власне капіталізм як спосіб задоволення повсякденних потреб притаманний не просто лише західній
культурі, але як такий розвивається тільки з другої половини ХІХ ст. Вчений зазначав: "Ціла епоха може бути
названа… типово капіталістичною лише в тому разі,
коли покриття потреб капіталістичним шляхом здійснюється в такому обсязі, що із знищенням цієї системи
зникла б можливість їх задоволення взагалі" [4, с. 255].
Однак попри зауваження, що зникнення капіталістичних
підприємств раннього Модерну не спричинило б відчутних змін у господарській діяльності того часу, він вів
мову про початки капіталізму у XVI – XVII ст. В останньому розділі праці "Історія господарства" М. Вебер
дійшов висновку, що "врешті-решт творцями капіталізму були: раціональне постійне підприємство, раціональна бухгалтерія, раціональна техніка, раціональне
право"; однак відразу ж і додав, що "навіть й не вони
одні: ми маємо віднести сюди раціональний спосіб мислення, раціональний спосіб життя, раціональну господарську етику" [4, с. 320].
Серед чинників капіталізму Вебер назвав, по-перше,
спеціалізацію, розподіл праці на мануфактурах. Але
сюди можна віднести також спеціалізацію виробництв і
чітке відмежування виробництва від комерції та диференціацію форм організації товарообігу й торгівлі. "Розподіл праці, – зазначав австрійський суспільствознавець Л. фон Мізес, – відводить кожній виробничій одиниці в економіці спеціалізовану функцію" [11, с. 90].
Цей чинник стає об'єктом пильної уваги з боку
Е. Дюркгейма, який намагався визначити якісну зміну
солідарності, як назвав він суспільний стан, в умовах
дедалі зростаючого поділу праці. Органічна солідар-
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ність, винайдений Дюркгеймом концепт, видається не
дуже вдалим термінологічно, але за його допомогою
позначається власне модерний тип зв'язку індивіда з
іншими людьми, його залежність від прозорої співпраці
з ними. Мислитель зазначав, що "кожен тим більше
залежить від суспільства, чим більше розподілена праця, а з іншого боку, діяльність кожного є тим більш особистісною, чим вона більш спеціалізована" [9, с. 127].
Індивідуалізм, невід'ємна похідна свободи підприємницької діяльності, мав тим більші підстави для свого розвитку, чим більш розподіленою була праця, чим більше
вона була спеціалізованою. "Саме в образі власника,
володаря чогось, уперше заявляє про себе індивідуалізм, що змітає на своєму шляху всі рештки соціального
поневолення та ідеальної суспільної ієрархії і сідає на
вивільнений таким чином трон… Економіка як філософська категорія являє собою найвищу точку індивідуалізму і в цій якості набуває чільного значення для
світу людей" [13, с. 99].
Але очевидно, що індивідуалізм не був єдиним чинником, він коригувався протилежним важелем – зростаючим попитом на ефективну солідарність (співробітництво). Особливого значення для Дюркгейма набуло
відкриття, що зумовлена розподілом праці несхожість
індивідів між собою культивує не лише індивідуалістичні відмінності, безумовно визначальні в нових умовах
господарювання, а й вимагає спроможності об'єднуватися для співробітництва, незважаючи на цю несхожість. Саме із цим його положенням корелює ще один із
виявлених Вебером чинників капіталістичного виробництва. Виокремлення верстви найманих виробників, дистанційованих і від власників, і від кріпаків, зумовлює
появу вільної праці. За усієї суперечності цього положення, Вебер доводив, що робітник може не тільки
продавати свою робочу силу й не тільки економічно
змушений до цього. Він є вільним розпоряджатися своєю силою та майстерністю, а також зацікавлений в
отриманні платні залежно від вкладеної праці. Індивідуальне начало, постійно ініційоване вільною працею,
робить індивіда творцем власної долі. Таку взаємообумовленість відзначав також фон Мізес, окреслюючи
параметри ліберальної економічної політики: "Кожен
робітник має до краю напружувати свої сили, оскільки
його платня визначається результатом його праці, а
кожен підприємець має прагнути виробляти якомога
дешевше, тобто за менших затрат капіталу і праці, ніж
його конкуренти" [11, с. 66]. Підприємець змушений
платити робітнику платню, що відповідає цінності такої
праці, інакше робітник знайде собі інше місце роботи. У
свою чергу й робітник, щоб не бути звільненим, має
старанно виконувати свою роботу.
Як зазначає із даного приводу сучасний американський вчений Т. Пінкард, "ринок оперує лише ціною, не
орієнтацією на суспільний загал" [25, с. 178]. Цим твердженням і подальшим його поясненням вчений вказує,
що індивід, звільнений від традиційних для домодерного суспільства з'єднувальних зв'язків, що спрацьовували на підтримання спільнотної єдності, змушений вчиняти так, щоб його поведінка могла бути "зрозумілою
для ринку". Тому прозорість стосунків між робітником і
роботодавцем і досягається завдяки усвідомленню
обома сторонами вимушеності цього зв'язку і штучності
його об'єднувальної сили. А відтак засноване на такому
фундаменті єднання не може бути органічною солідарністю. Хоча цим терміном Е. Дюркгейм прагнув показати духовну основу позірно вимушеного єднання, про
"органічність" (тобто природність) зв'язку за фактом
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його встановлення мови йти не може – зв'язок цей є
штучним попри все багатство духовних значень, що він
привносить у суспільний простір. Зрозуміти штучність
суспільного єднання у ранньому Модерні неможливо
без констатації такого стану справ у господарській діяльності. Однак вся парадоксальність такої ситуації проявляється у похідному від цього наслідку – прозорість
стосунків підприємець–робітник стає суттю вільної праці й дає підстави для особистісної свободи.
Ще однією рисою нового типу господарювання стала необхідність вкладення капіталу у підприємство.
Відповідно до цього прозорість штучної взаємодії власників капіталу між собою і з найманими працівниками
ставала запорукою успіху вкладення коштів.
Особливої актуальності у новому господарюванні
набував і такий чинник, визначений Вебером, як віднайдення постійного ринку збуту. До моральнісної
практики він, власне, мав опосередковане відношення,
проте і його значенням не можна нехтувати. Потреба
перманентного розширення ринків збуту постане для
капіталістичних суспільств лише у ХІХ ст., але вже на
початку доби мова йшла про їх наявність у достатньо
довготривалій перспективі. Вебер тісно пов'язував цей
чинник з розвитком раціональної торгівлі, головний
принцип якої вбачав у розрахунку і суворій звітності.
"Раціональний капіталістичний розрахунок мислимий
лише на ґрунті вільної праці, тобто лише в тих умовах,
коли наявність робітників, які з формального боку добровільно надають свою працю, фактично ж примушені
до того батогом голоду, дає можливість на основі
ускладненої зарплатні заздалегідь безперечно обраховувати витрати виробництва" [4, с. 256]. Штучність, тобто неприродність, цих зв'язків виявлялася дедалі відчутнішою, поширюючись на всі царини суспільного життя. Економічний розрахунок ставав не лише дієвим інструментом раціонального управління справами, а й
мірилом суспільного облаштування.
Господарські відносини в ринковій економіці капіталізму засновуються на раціональному розрахунку,
"раціональній бухгалтерії", як вказав Вебер. А оскільки
засновані на цьому розрахунку людські взаємозв'язки
є штучними (і як вимушені, і як засновані на здоровому глузді та рефлексії), вони фактично заміщують у
соціальному просторі і взагалі елімінують у ньому фактори спільнотного єднання і природність прагнень
індивіда бути включеним у безпосередні, персоніфіковані контакти з іншими.
Німецький соціолог Г. Зіммель у ґрунтовному дослідженні "Філософія грошей" приділив значну увагу деперсоналізації зв'язків між індивідами, зайнятими у господарській діяльності модерного суспільства. Оскільки
даний чинник прямо дотичний до висловлених вище
ідей щодо штучності/неприродності єдності у соціальних утвореннях раннього Модерну, то слід більш детально зупинитися на міркуваннях Зіммеля.
Зіммель послідовно доводив, що особистість домодерного типу "майже повністю руйнується… монетарною економікою. Перевізник, лихвар, робітник… не
діють як особистості тому, що вони входять у відносини на основі єдиного [виду] активності… Загальна тенденція… без сумніву, рухається у напрямку того, щоб
зробити індивіда все більш залежним від досягнень
осіб, але все менш залежним від особистостей, котрі
проходять повз них" [29, с. 296]. Економічні відносини
в ранньомодерному суспільстві відсувають безпосередність людської єдності, притаманну домодерному
господарському життю, заснованому на натуральному
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господарстві, провокують деперсоналізацію й байдужість/індиферентність до людської особистості. На думку Зіммеля, це відбувається тому, що очевидно амбівалентною є та свобода, яку отримує індивід у суспільстві
Модерну, і ті можливості, які суспільний загал віддає
індивіду в розпорядженні нею.
Монетарна економіка "уможливлює не тільки вирішення (залежність), але особливий різновид залежності, яка у той же час надає максимум свободи" [29,
с. 295]. В першу чергу це відбувається тому, що з'являється значна кількість незнаних до того зобов'язань,
заснованих на технічному розподілі праці, розвитку банківської справи і кредитних спілок, які стали позичати
гроші великих і малих власників капіталів іншим особам, і здійснювалося це все анонімно. Логічно, що численні розгалужені і багаторівневі анонімні зв'язки продукували анонімну залежність, на що й указав Зіммель:
"Ці люди мають значення для індивіда лише як представники своїх функцій: як власники капіталу і постачальники робочих матеріалів. Якими людьми вони є в
інших якостях, тут ролі не відіграє" [29, с. 295].
Відтак у суспільстві, заснованому на раціональному
розрахунку, існує безліч економічних відносин, які усувають безпосередній контакт, а відтак і персональні
зв'язки як об'єктивно і суцільно неважливі за характером: "Велика кількість наших залежностей компенсується байдужістю по відношенню до відповідних особистостей і нашою свободою змінювати їх за нашою волею" [29, с. 298]. Зіммель вважав, що такий стан справ
є "найбільш сприятливою ситуацією для здійснення
внутрішньої незалежності, для відчуття індивідом своєї
самодостатності" [29, с. 298]. Але при цьому слід мати
на увазі, що свобода – це не лише внутрішній стан ізольованого суб'єкта: "Причина, так само як і наслідок,
таких об'єктивних залежностей, де суб'єкт як такий залишається вільним, засновується на взаємозамінності
осіб: зміна людських суб'єктів – добровільна чи спричинена структурою відносин – унаочнює ту байдужість до
суб'єктивних елементів залежностей, що характеризує
досвід свободи" [29, с. 299].
Нові форми господарювання складалися поступово.
Зміни старих способів виробництва в місті (ремісництва
й дрібного товарного виробництва) та у сільській місцевості (феодальне аграрне виробництво) на нові, з використанням фінансових і торгових капіталів, й перетворення їх на капіталістичні, засновані на найманій праці,
відбувались упродовж століть. І навіть якщо правий
Вебер, оцінюючи вплив капіталістичних підприємств на
економічне життя ранньомодерної Європи як незначний, то не можна говорити про незначущість їхнього
впливу на духовну атмосферу тієї доби.
Індивідуалізм, явлений в економічній площині раннього Модерну, не зовсім правильно тлумачити як тотальне свавілля і безмежне прагнення наживи. Останнє, як зазначив Вебер, не було винаходом капіталістичного господарювання західного світу, а є універсальною
характеристикою цивілізації. Натомість у тогочасній
Європі намітилася незнана доти потреба обмеження
невгамовного прагнення прибутку, в результаті задоволення якої з'явилося "регульоване господарство з достатнім простором для прагнення до наживи" [4, с. 322].
Штучне єднання, можливе як відповідь на виклик свавіллю та нестримному прагненню прибутку, корелює з
"органічною солідарністю", духовною силою, заснованою на раціональній рефлексії та усвідомленні необхідності хоча б формального єднання попри всі зовнішні й внутрішні перешкоди. Формальна єдність виявля-

ється єдино можливою для європейців в нових умовах
господарювання – об'єктивна деперсоналізація й колізії
фактичної свободи вчинків є не тотальним злом, як подекуди вважають прихильники "нового Середньовіччя",
а умовою можливості господарського життя на історично новому етапі суспільного розвитку. "Штучність"
єднання – це не лише його неприродність, а й заснованість на рефлексії, розрахунку та здоровому глузді, що
актуалізується у часи раннього Модерну.
З одного боку, така штучна єдність викликається до
життя усвідомленою необхідністю упорядковувати соціальне об'єднання на нових засадах, з другого – провокує нові форми взаємодії індивіда і суспільства. Отож,
основним висновком, що випливає із зазначеного раніше, є усвідомлення потреби об'єднати зусилля задля
мінімізації економічного свавілля як дикої індивідуалістичної корисливості й узгодити індивідуальний та соціальний рівні зв'язків індивіда з іншими людьми. При тому
як сама сфера обміну товарами і послугами, так і необхідність її регулювання не ініціювалися офіційною владою. І потреби, і способи їх задоволення напрацьовувалися всередині суспільства й реалізовувалися на принципах самоорганізації та саморегуляції. Адже саме суспільство спершу складалося із тих верств, які не мали
офіційного місця в середньовічній суспільній ієрархії.
Від початку ця утворювана сфера взаємодії була
позаполітичною, що мало далекосяжні наслідки для
усталення її параметрів. Чим більше людей опинялися
у полі дії нового типу господарювання, тим більше вони
усвідомлювали себе "залученими у єдине суспільство,
в якому їхні дії обопільно впливали одна на одну у систематичний спосіб" [31, с. 251]. Ця позаполітична сфера
була економічною, і власне її канадський мислитель
Ч. Тейлор називає першим образом суспільства нової
доби. Така позаполітичність суспільної сфери пояснюється не лише відсутністю місця в офіційній суспільній
ієрархії для її агентів, а й специфічною спрямованістю
прагнень тих, хто її облаштовував, – господарська діяльність, потребуючи спільних зусиль для організації й регуляції, спрямовувалася на досягнення індивідуальних
інтересів, які мало корелювали у цьому сенсі з ідеєю
блага у дусі Арістотеля. У тому й відмінність суспільного
простору Модерну від громадянського простору поліса.
Г. Арендт не просто констатувала цю відмінність, вона
вважала це викривлення спільного простору причиною
протиріч і глухих кутів світу Модерну [1, с. 48–62]. Водночас таке оціночне судження може більше затьмарити
розуміння фактичного стану справ, аніж допомогти у визначенні засад доби. Не лише початкові умови формування спільних для людей просторів були неоднаковими
в полісі та суспільстві Модерну, а й завдання, що покладалися на самоорганізацію членів цих єдностей, були
різними. Тому економічний простір взаємодії був міцним
підґрунтям для появи публічної (суспільної) сфери.
Позаполітичний характер економічної взаємодії позбавлених політичних важелів впливу верств жодним
чином не означав відмови цих верств від боротьби за
владу. Ранні буржуазні революції у Нідерландах та Англії по суті легітимували буржуазію як активного гравця
на політичній арені, активізували самосприйняття індивіда як дієвця історичного процесу, а зрештою усталили
статус буржуа як громадянина. Але як в часі, так і в загальній суспільній налаштованості революційні ідеї та
події, ними зумовлені, почасти збіглися з боротьбою
європейських країн проти засилля католицької монополії на політичне й економічне життя Європи. Як зазначав у своєму дослідженні відомий американський істо-
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рик К. Брінтон, протестантизм перемагав "у тих частинах Європи, де новий комерційний клас [був] найбільш
заможним, і зазнавав поразки там, де він [був] найменше розвинений. Протестантські Англія і Голландія перейшли до протестантизму; відсталі ж Іспанія та Неаполь залишилися католицькими" [3, с. 71–72].
Реформа церкви і становлення національної держави зумовлювали трансформації і в суспільній налаштованості доби, і в живій моральнісній практиці сучасників
цих процесів. Боротьба проти політичної влади церкви,
набуваючи різних форм, була покликана сприяти заміщенню божественної влади Папи в політичному житті
божественною владою світських монархів, "маленьких
богів", підзвітних лише Богові, як влучно висловився
Яків І [30, с. 252]. Так, англійський король Генріх VIII
після розриву із католицькою церквою заснував незалежну від Папи церкву, що згодом була названа англіканською. Як зауважував Брінтон, Генріх сам ставав
ніби Папою, і додавав, що "те ж саме проробили і десятки німецьких князьків" [3, с. 74].
Абсолютистські монархії у той час виявилися життєздатними переважно у католицьких країнах. Для тієї
ж Англії теза Якова невдовзі залишилася спогадом
про часи, повернути які не судилося, – після революції, громадянських війн і заколотів остаточне встановлення парламентської монархії суттєво обмежило королівську владу. Республіка Сполучених провінцій у
Нідерландах втілила у життя політичні домагання протестантської буржуазії.
Не можна однозначно стверджувати, що республіканські тенденції й створення представницьких структур
були зумовлені лише успіхом Реформації на півночі
Європи. Багато в чому суспільно-політична самоорганізація буржуазії мала культурно-історичним підґрунтям
середньовічні традиції самоврядування міст і цілих
округ. Однак боротьба проти політичної влади Папи, а
згодом і проти панування централізованої християнської церкви дістала суттєву підтримку з боку буржуазії
саме тому, що остання "вбачала у новому розумінні
християнської віри розрив із традиційними структурами
минулого й можливість теологічної легітимації своїх
соціальних і політичних завдань" [24, с. 3].
Необмежена влада одноосібного правителя – свавілля як Папи, так і короля, – чітко асоціювалася із старим феодальним світом. Тому успіх боротьби проти неї
був тим ефективнішим, чим потужнішими виявлялися
верстви буржуазії у суспільстві. Заснування ж представницьких інституцій за участі буржуазії як противаги
абсолютизму поступово зумовлювало утвердження
систем ліберальних цінностей у суспільствах тих країн,
де перемагали реформовані церкви.
Побачити прямий зв'язок моральних цінностей протестантизму й лібералізму досить складно. Засадничі
моральні принципи соціальної доктрини Реформації видаються майже несумісними з ліберальними цінностями
свободи, миру й захисту приватної власності. Як зауважував М. Вебер, у XVI – XVII ст. панування реформованих християнських доктрин, і передусім кальвінізму, у
Женеві і Нідерландах, Шотландії та Англії передбачало
жорсткі форми морального контролю над індивідом. "Якраз не надмірність, а нестачу церковно-релігійної регламентації життя засуджували ті реформатори, які проповідували у цих економічно найбільш розвинених країнах"
[6 с. 39]. Ж. Кальвін вимагав сильної влади, здатної підтримувати суспільний порядок, наглядати за поведінкою і
поглядами громадян й суворо карати за злочини проти
віри і норовів. Однак, на переконання Кальвіна, сильна
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влада мала бути владою кращих. Його теза про безпрецедентний Божий дар – дозвіл на свободу народу у виборі суддів і керівництва відкривала широкі перспективи
суспільно-політичним змінам – встановлювати республіки з Божим благословенням.
І М. Лютер, і Ж. Кальвін не виступали за скасування
інституту церкви як такого. Обидва вони були переконані, що церква має бути демократизованою, але сама
необхідність її наявності сумніву у них не викликала. По
суті, моральні вимоги свободи особистості, рівності вірян та прозорості інституту церкви (демократизація)
мали забезпечити перетворення ієрархізованого, громіздкого, обтяженого земними клопотами і багатствами
конгломерату на центральне за функцією унікальне
місце, де б унаочнювалася Божа присутність і давалося
б спасіння віруючим через керівництво "слова Божого",
за допомогою читання й тлумачення Біблії.
Єднання віруючих у релігійних осередках живилося
безпосередністю "спілкування з Богом". Коли Лютер
дав Біблію у руки кожному вірянину і обґрунтував спасіння вірою, стало очевидно, що будь-які посередники
між Богом і людиною виявляються зайвими. Безпосереднє долучення вірян до "Божественного" означало
"святе братство віруючих" і передбачало індивідуальні
стосунки з Божеством, даючи простір свободі особистості й одночасно – рівності всіх перед Богом. Спасіння
вірою наголошувало на персональному вимірі звернення до "Божественного" через індивідуальне читання
Святого Письма. Ставлення до Бога – особиста справа
кожного, Бог є особистим Богом, а найвищим авторитетом є совість. Звільнення віруючого від удаваних земних церковних авторитетів і непорушних тлумачень
закладало принцип свободи совісті, вказуючи можливості самоздійснення, але й одночасно з цим покладаючи
на нього відповідальність за обраний шлях.
Демократизація церкви означала надання громадам
віруючих права обирати собі духовних пастирів. Так,
кальвіністська церква розбудовувалася як союз самоорганізованих громад, кожна з яких була зібранням рівних і вільних індивідів. Реформа Кальвіна була у цьому
питанні більш радикальною, ніж перетворення Лютера, –
він прагнув усталити моральні цінності, не лише орієнтовані на індивідуальне вдосконалення, а й на підкреслено аскетично налаштоване самовдосконалення, а в
суспільному (світському) житті узвичаїти релігійне служіння. Зовнішнє облаштування споруди храму відступило перед індивідуальною внутрішньою релігійністю вірянина. На таке сприйняття релігійності працювала не лише аскетична простота похмурих стін храмів перед очима вірян – аскетизмом було просякнуте все життя віруючих, від ранку до ночі, вдома і на роботі. Офіційне скасування інституціонально усталеного чернецтва передбачало чернецтво в миру для всіх і кожного. "Святе братство віруючих" набувало морального виміру, поєднуючи
однодумців суворістю аскетичного способу життя в миру.
Кальвіну належить ідея поєднати передвизначення
із свободою волі. Спасіння і загибель людської душі є
"промислом Божим", і простим смертним не дано проникнути в його замисли. Бог від початку обирає одних і
прирікає інших. Але обраність у земному житті ніяк не
може бути засвідчена. Тому перед земною церквою всі
рівні й усім рівною мірою дано право на свободу – свободу самовираження, самовдосконалення. Ні станова
приналежність, ні шляхетність походження не є свідоцтвом обраності – лише результати особистої діяльності вказують, та й то не прямо, а опосередковано, на
"Божий промисел". Обраним може виявитися кожен, і
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кожен може й мусить мати на це надію. Віруючий швидко навчався вважати себе богообраним, концентруватися на собі, наділяючи себе священними рисами, важливішими, ніж будь-які формальні інституції зі своїми
церемоніями могли дарувати йому [22, с. 80].
Надзвичайно цінним для осягнення такої налаштованості віруючого є есе британського просвітника Д. Юма
"Про марновірство та ентузіазм", в якому міститься порівняльний опис психологічних станів віруючих католиків і
протестантів. Католицька церква культивувала у своїх
вірянах страх, нікчемність і пригніченість, констатував
Д. Юм, і одночасно як ліки від навіюваних станів пропонувала посередника, компетентного у спілкуванні з Богом. Посередництво потребувало зовнішньої облаштованості церемонії, що, з одного боку, підкреслювала негідність кожного через пригнічення пишністю й величчю
ритуалу, в якому лицедіяв священник, а з другого – вселяла надію, що не все втрачено саме завдяки присутності й заступництву. Натомість реформована церква, скасовуючи посередництво, лише на віруючого поклала
обов'язок наглядати за собою, вимагала самовідданості
у збереженні віри. Це зумовлювало потужне духовне
піднесення індивіда, оскільки вселяло у нього переконання у можливості сприйняти, зрозуміти й здійснити
Божу волю, бути духівником і суддею самому собі. Така
піднесеність віри передбачала внутрішній діалог з Божеством, що усував необхідність будь-яких зовнішніх церемоній і ритуалів, а відтак й інституту священників.
Подібна налаштованість у поєднанні з усвідомлюваною віруючими революційністю місії реформи церкви і
всього життя, приватного і суспільного, створювала не
лише передумови для переосмислення цих сфер. Цей
момент надзвичайно важливий, і тому є сенс розглянути його далі. Наразі необхідно підкреслити, що така налаштованість була фанатичною, екзистенційно граничною і кожен віруючий був переконаний в її значимості.
Наголошення психологічної складової у цьому контексті не таке вже й невиправдане, оскільки дає змогу
побачити трансформацію релігійного ентузіазму у ліберально орієнтовану соціально-етичну поміркованість.
Коли ведуть мову про зв'язок протестантизму та лібералізму, зазвичай підкреслюють соціальний склад вірян-протестантів, їхню майже цілковиту приналежність
до буржуазних верств суспільства. Але видається цілком очевидним, що зв'язок цей більш ємкий і моральні
та психологічні чинники відіграють не останню роль у
сприйнятті свободи віросповідання та свободи в соціальному житті. Свобода – каталізатор всіх трансформацій того часу – була не стільки метафізичною, скільки
реальною, земною свободою. І скільки б не критикували
Д. Юма за психологізм, він у своєму есе дав змогу відчути інноваційність духу доби, духу, що принесла із собою протестантська релігійність, й водночас побачити
механізм перетворення релігійного ентузіазму на ліберальну соціально-етичну налаштованість.
Фанатизм протестантів, їхню віру в обраність Богом і
в свою доленосну місію Юм назвав піком ентузіазму,
внаслідок якого виявлялась нетерпимість до будь-якої
іншої думки. Ентузіаст-фанатик засліплювався релігійним піднесенням – невігластво поєднувалося у ньому з
гідністю, самовпевненістю й оманою. "Моральні" якості
вірянина набували надзвичайної ваги при визначенні
приналежності до релігійної громади. Змінилися нормативні критерії включення до групи – поведінка стала
мірилом придатності особи до членства у громаді, від
вірянина вимагалася здатність чітко відповідати визначеним у групі нормам. До громади, а по суті секти енту-

зіастів міг бути включений лише той, хто беззастережно
дотримувався вимог, й безкомпромісність віри, поєднана
міцною організацією фанатиків, ставила їх в їхніх очах у
виключне становище в межах усього суспільства.
Але, як зазначив Юм, висока екзальтація – явище
тимчасове. І мислитель продемонстрував механізм
рутинізації віри задовго до того, як М. Вебер показав
його у своїх працях, що стали класичними [5; 6]. Шаленство ентузіазму "подібне до грому та бурі, за короткий час виснажує їх самих [віруючих], по собі залишаючи атмосферу більш спокійну і чисту, ніж була до того.
Коли перше полум'я ентузіазму зменшилося, люди,
природно, у всіх фанатичних сектах впадають у величезну апатію, й ними оволодіває спокій щодо питань
віри" [22, с. 83]. Неможливість утримувати високе релігійне напруження є невідворотним наслідком первісного
ентузіазму в будь-якій релігії. А оскільки ніхто з членів
реформованої громади вірян не наділений особливим
авторитетом задля організації та підтримання спільного
життя навколо релігійних істин, індивідуальних за своєю
суттю, то й не виявилося компетентних консервувати
первинне релігійне завзяття. На зміну полум'яному прагненню поступово приходило усвідомлення, що здійснити тотальне навернення до релігійної доброчесності
всього світу неможливо.
Спад релігійного ентузіазму та наслідки цього для
живої моральнісної практики можна побачити як в економічній, так і в політичній сферах. Спершу є сенс розглянути "дух капіталізму", що виникав у процесі рутинізації релігійного ентузіазму протестантів-буржуа. Однак
слід мати на увазі, що поява цього "духу" не була у намірах самих реформаторів. Це переконливо засвідчив
Вебер, вказавши, що "ніхто із засновників чи представників цих релігійних спільнот у якому б то не було значенні [не] розглядав пробудження того, що ми називаємо тут "капіталістичним духом" як мету своєї життєвої
діяльності" [6, с. 77]. У реформаторів перших поколінь
не тільки не було наміру покладати самоцільне прагнення до земних благ як етичну цінність, освячуючи
таким чином нову господарську активність і надаючи їй
моральних важелів. Як зазначив Вебер, для них навіть
самоцінна етична реформа не ставала на порядок денний проповідницької діяльності. "Вони не були ані засновниками товариств "етичної культури", ані носіями
гуманних культурних ідеалів чи прибічниками соціальних реформ. Спасіння душі, і лише воно було основною
метою їхнього життя і їхньої діяльності. З цим були пов'язані етичні цілі та практичний вплив їхніх вчень; і те, і
інше є лише наслідком суто релігійних мотивів" [6,
с. 77–78]. Тож рутинізація релігійного ентузіазму зумовлювала наслідки, непередбачувані й навіть небажані
для самих реформаторів, але неоціненні для становлення фонової культури Модерну.
Засадничою причиною зміщення інтерпретацій реформованих вчень у сферу господарської діяльності була
власне налаштованість на реформу – оскільки нова, реформована релігія мала бути невід'ємною частиною життя вірянина, котрий не позірно, а за переконанням
сприйняв її, то вона не мала іншого виходу, як бути релевантною його прагненням, бути порадницею і наставницею у житті. А відтак актуалізувалися не лише етичні
програми протестантизму, а й проявлялася їх виразна
налаштованість на повсякденне життя буржуа. Оскільки
останнє сповнене господарською активністю, то зрозуміло, що поступово етичне забезпечення такої повсякденності насичувало протестантизм "духом капіталізму".
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Спад ентузіазму означав зменшення зовнішньої непримиренності щодо осіб і груп, які дотримувалися інших концепцій доброчесного життя. Тобто мова йшла
про відмову від прозелітизму. А енергія і завзяття переспрямовувалися в індивідуальну площину, у внутрішній
світ віруючого та його приватну активність, угодну Богові.
Набуття релігійного досвіду перетворювалося на приватну справу. Концентрація на господарській діяльності як
богоугодній справі ставала компенсацією за відмову від
прозелітизму. Багатство уявлялося не засобом досягнення земних благ, а знаком божественної благодаті.
Розроблена на цій основі протестантська етика зобов'язувала особу домагатися успіху у підприємницькій
діяльності, культивуючи чесноти, релевантні накопиченню: енергійність, розрахунок, ощадливість тощо.
Такі зміни в інтерпретації протестантських учень відбулися в декілька етапів. Можливості індивідуального
самоздійснення можна показати вірянину і запевнити
його в їх дієвості на хвилі надзвичайного ентузіастичного
піднесення, яке він поділяв із своїми ближніми, однодумцями, одновірцями. Але в цей момент розривалися вивірені століттями християнської релігії ланки догматів і
ритуалів. І за неможливості утримувати надовго ентузіастичний жар, за умови знищення традиційної релігійності
відбувалося спочатку переключення духовної енергії на
господарську діяльність як непрямо вказівну на релігійну
легітимність вчення, а потім й релігійна санкція на неї
виявлялася непотрібною, і господарська діяльність із
покликання перетворювалася на професію, сумлінне
виконання якої не переставало бути обов'язковим.
Водночас шляхи рутинізації тісно перепліталися із
соціально-політичними перетвореннями доби, з тими
суспільними умовами, в яких поставали реформовані
церкви. В межах одного суспільства залишалася частина прихильників старої релігії, які сповідували принципово відмінну систему моральних цінностей. Суспільство виявилося поділеним на два табори: прихильників
протестантської доброчесності й адептів старого, традиційного, вкоріненого католицизму – з несумісними
між собою, конкуруючими концепціями доброго життя,
які випливали із соціальних доктрин кожної з них.
У реаліях того часу суспільне протистояння представників різних релігійних учень означало релігійні та
громадянські війни, революції та заколоти. Але спад
ентузіазму унаочнював патовість ситуації, що й змушувало сторони конфлікту відшукувати компроміс. Історичний досвід свідчить, що у країнах, занурених у релігійні
війни часів Реформації, громадяни змушені були доходити згоди, певного modus vivendi в умовах практикування непримиренних між собою, конкуруючих стратегій доброго життя. І примітно, що ініціатива такого пошуку належала саме протестантам, вчорашнім фанатикам, які, рутинізуючи ентузіазм, приходили до спокійного, врівноваженого визнання релігійних переконань (і
концепцій доброго життя, на них заснованих) інших людей, інших релігійних груп. Цьому сприяв вільний дух,
похідний від індивідуалістичної віри.
За таких обставин реально напрацьовувався принцип
толерантності, що дозволяв, попри різні вихідні світоглядні настанови, несумісні між собою, віднаходити значення, цінність і мету суспільного життя, яка могла б поділятися всіма громадянами. Практично у самому перебігу
суспільно-політичних подій ставало очевидно, що принцип толерантності був єдиною позитивною альтернативою соціальним катаклізмам. Терпимість як основа толерантності засновувалася на визнанні віри (а ширше –
системи цінностей, концепції доброго життя) іншої сто-
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рони. Це своєрідна домовленість – практикувати терпимість, щоб у відповідь отримати терпимість до себе.
Д. Юм свідчив, що Нідерланди й Англія представили
найяскравіші зразки мирного співіснування різних релігійних громад. Але для Юма такий стан справ був важливий не стільки сам по собі, скільки як унаочнення
практики толерантності як основи громадянського співіснування, громадянського миру [23, с. 10]. Примітно, що
на цю констатацію Юма посилається Дж. Ролз, визначаючи практичне започаткування принципів свободи
совісті і думки як складових фонової культури. Але важливим є його зауваження про наявність також інших
важелів в узасадниченні громадянської культури, зокрема обмеження влади монархів належними принципами конституційного упорядкування, які б захищали
основні права і свободи [12, с. 18].
Такі Ролзові зауваження стосуються процесу формування національної держави, в рамках якої уможливлюється практика громадянськості. Є загальне уявлення щодо сутності цього процесу: "Національна держава
зі своєю претензією на народне представництво і національний суверенітет у тому вигляді, як вона розвинулася після Французької революції протягом ХІХ ст., була наслідком поєднання двох чинників… національності
й держави. Нації вийшли на арену історії і визволилися,
коли народи усвідомили себе як історичну і культурну
єдність, а свої території – як постійну домівку, де історія залишила видимі сліди, благоустрій яких був наслідком постійної праці їхніх предків, а майбутнє яких
залежало від шляху спільної цивілізації" [2, с. 247]. У
цьому визначенні важливими уявляються положення
щодо культурно-історичної єдності нації, а відтак і проглядається історично зумовлена необхідність забезпечення механізмів єднання. Але навіть таке детальне
і багатомірне окреслення не є задовільним, не вказуючи на специфіку затребуваності єднальних чинників у
кожній європейській національній державі.
Обставини формування національної держави в кожній окремій країні Західної Європи були настільки унікальними, що окреслення соціокультурного контексту
як певної узагальненої картини практично унеможливлюється. Констатація того факту, що після 1648 р. проглядається тенденція утворення національних держав
як похідна Вестфальського миру, реально не враховує
специфіку кожного випадку. Так, у Німеччині, наприклад, до кінця ХІХ ст. єдина національна держава залишалася мрією, а у Франції раннє формування національної держави нічого не давало для розвитку політичної громадянської культури, оскільки до 1789 р. абсолютизм блокував політичні важелі впливу суспільства на
державну політику. Велика Британія, по суті, стає у виключну позицію щодо характеру й інтенсивності подібних
зрушень – у ній, чи не вперше у західноєвропейському
світі, формування національної держави дійсно збігається з обмеженням абсолютизму і розквітом представницьких структур. У цьому контексті важливими є міркування Юма, сучасника і побутописця того світу. На його
думку, саме "змішана форма правління, не цілком монархічна і не цілком республіканська", забезпечує громадянську свободу через законодавство [23, с. 6].
Варто пригадати вчення про живе право австрійського вченого Ю. Ерліха, яке він представив у книзі "Основи соціології права" (1913 р.) [21]. Живе право, на
відміну від позитивного права, є силою, що домінує у
суспільному житті, і люди йому слідують у рутині повсякденних соціальних відносин. Витоки живого права
містяться у суспільних асоціаціях, і суть його полягає не
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у судових тяжбах, а у налагодженні суспільного миру і
співробітництва. На думку Ерліха, центр тяжіння розвитку живого права міститься у суспільному досвіді, воно
коріниться не в текстах законів, а в житті суспільства, в
його засадничих об'єднаннях, у спілках і товариствах.
Відтак напрацювання законодавства засновуються на
соціокультурній практиці, зумовлюючи обов'язковість
дотримання закону. Для Англії живе право було історичним надбанням, вивіреним століттями існування англосаксонського права. Досвід свободи, який англійці реально відчували як у нових економічних умовах, так і під
час визвольних рухів, релігійних воєн і революції, дав їм
можливість усвідомити різницю між свавіллям, безвладдям і реальною свободою. Відтак закон сприймався як
гарант балансу сил й ініційованих ними процесів.
Практика неписаної конституції, основи правової системи Великої Британії, закладена в добу раннього Модерну, постає як живе право. У Великій Британії не існує конституції як єдиного законодавчого акту, а неписана конституція складається із норм статутного права
(Habeas Corpus Act) (1679 р.), Білю про права (1689 р.),
Закону про престолонаслідування (1701 р.), двох більш
пізніх законів про парламент (1911 р. та 1949 р.), а також норм загального права і норм, що являють собою
конституційні звичаї.
Обмеження влади монарха, вплив суспільства на
державну владу через посередницькі організації надавали впевненість у здатності останніх забезпечувати перевірку влади на її спроможність бути відповідальною за
забезпечення законності – підтримання свободи, охорону власності й громадянського миру. Саме виходячи із
досвіду громадянських катаклізмів, протистоянь і революцій виникало переконання, що лише законність, дотримання правових норм можуть бути запорукою громадянського миру й економічного процвітання.
Надзвичайно важливою є та обставина, що тим ефективнішою була законослухняність громадян, чим більш
очевидними були засади формування законів. Закон не
спускався правителями з недосяжної височини їхньої
влади, божественно санкціонованої. Закони напрацьовувалися як життєво необхідний інструмент для благополуччя і процвітання громадян і суспільства в цілому.
Оформлення системи прав і свобод з огляду на закон є, можливо, найзначнішим здобутком раннього Модерну. Право на особисту свободу і захист власності,
право на участь у виборах, свобода слова і свобода
висловлювання думки, свобода преси і зібрань могли
бути закріпленими в конституціях, але могли бути й
узвичаєні на основі безпосередньої практики (як більшість із них закріпилася у Великій Британії). Індивідуальна свобода передбачає свободу інших, старанна
праця потребує регуляції стосунків, простору, де можна
виконувати свою земну місію, покладену Богом, і розраховувати, що умови для такої самореалізації не будуть порушені іншими, очікувати взаємовизнання тих
індивідуальних якостей (чеснот), які можуть бути розділені з іншими, вільно сповідувати свою віру і не боятися
переслідувань за релігійну приналежність. Приходить
усвідомлення, що соціальна складова дисциплінує індивідуальну стратегію поведінки. Встановлення законів
і взаємозобов'язання влади та суспільства щодо дотримання їх були, певно, найважливішими чинниками
суспільно-політичних перетворень доби.
У той час закладалися реальні, життєві засади конвенційного рівня моралі. Конвенційність стала засадничим параметром суспільного життя після встановлення громадянського миру по завершенні громадян-

ських воєн, повстань і революцій у країнах Північної
Європи XVI – XVII ст. Сучасний німецький мислитель
Ю. Габермас, ведучи мову про конвенційний рівень
моралі, визначає наступний його зміст: "Правильним
визнається виконання своїх суспільних обов'язків, охорона суспільного порядку і підтримання добробуту суспільства в цілому чи окремої групи" [16, с. 184]. Примітно, що саме така налаштованість була підхоплена живою моральнісною практикою як життєво необхідна
основа суспільної єдності. На початку процесів, що
уможливили формування фонової культури, ще недоречно відшукувати "свідоме підтримування соціальної
системи", що його Габермас вважає необхідною умовою функціонування конвенційного рівня. Але викладене вище дозволяє стверджувати, що вже на той час у
суспільстві виникла цілком усвідомлена потреба підтримання цієї системи й були розпочаті пошуки шляхів
впровадження вивірених досвідом (ліберальних) моральних цінностей як суспільно значимих.
Перетворення взятих із суспільного досвіду очевидностей на внутрішні переконання, інтеріоризація живого
досвіду були основою нової релігійності. А оскільки досвід був пов'язаний з реальною суспільною практикою,
то сакралізації підлягав сам простір, де відбувалися
суспільні взаємодії. Такий стан речей привів до сакралізації публічного простору й санкціонування автономії
особи, тобто до виділення й плекання сфер, діаметрально несумісних між собою. Але це було лише позірною
несумісністю. Унікальність цього моменту фонової культури для суспільства Модерну у тому й полягала, що
свобода не означала свавілля, вона передбачала діяльність під охороною закону, виконання суспільного
обов'язку наполегливої праці як богоугодної справи
("полум'яність у досягненні спільного блага", як назвав
це Юм [22, с. 84]). Свобода потребувала чітких визначень щодо своїх можливостей, адже раціональний розрахунок міг і мусив застосовуватися до облаштування
всього суспільного життя. В цьому полягало раціональне суспільне управління, що уможливлювалося шляхом
законодавчого забезпечення та представницької активності. Представницькі структури, набираючи чинності й
наочно забезпечуючи легітимність такого порядку, свідчили про напрацювання механізмів самоорганізації і
саморегуляції суспільства.
Саме це мав на увазі Дж. Ролз, вказуючи на формативні чинники громадянської культури. Але примітно,
що, засновуючись на соціокультурних обставинах старих західних демократій, він стверджував універсальний характер своїх теоретичних конструкцій. Осмислення наслідків і перекосів такого узагальнення у Ролзовій концепції виходить далеко за межі заявленої теми. Тому більш слушним тут може бути ідеальне узагальнення в дусі М. Вебера, що соціальна реальність,
яка формувалася у Великій Британії, виявилася для
Європи більш універсальною, ніж можна було б передбачити. Універсальною ж вона стала завдяки здоровому глузду, чи тому практично орієнтованому раціоналізму, що були характерними для зазначених тогочасних
соціокультурних обставин.
Складові цієї соціальної реальності вказав Ролз: поперше, це плюралізм як такий; по-друге, стабільність
плюралізму і його засад для демократичних інституцій;
по-третє, розуміння, що єдино прийнятна концепція
доброго життя буде невідворотно призводити до репресивного використання державної влади (оскільки конкуруючі програми доброго життя, незалежно від того, чи є
вони католицькими, монархічно орієнтованими чи
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спрямованими на реалізацію однієї із протестантських
доктрин, чисельність яких почала невпинно зростати
після Кальвінового заклику самостійно інтерпретувати
Біблію, сформовані задля безумовного прийняття відповідної системи цінностей); по-четверте, стабільність
соціальної системи обумовлена згодою, завдяки якій і в
ході напрацювання якої можливо досягти рівноваги суперечливих, конкуруючих програм розвитку, представлених різними верствами суспільства; по-п'яте, у суспільстві можливо встановити раціонально прийнятні умови для демократичного правління [26, с. 4]. Врешті, формування таких положень як засад організації суспільного життя приводило до формування основ світської
громадянської культури, що й стала фоновою.
Висновок. У дослідженні представлені системні
складові фонової культури, як-то Великі географічні
відкриття, розвиток індустріальної економіки, релігійні
війни часів Реформації, ранні буржуазні революції, формування національних конституційних урядів. Фонова
культура виявляється безпосереднім іманентним соціальним досвідом громадянського суспільства, зумовленим соціальними інституціями, що формувалися в добу
Модерну, включення індивіда в який уможливлювало
сприйняття ним базових соціально-моральних цінностей як таких, що спрямовані на оптимізацію суспільної
взаємодії. Основними соціально-моральними цінностями (ціннісними детермінантами) фонової культури виявлено наступні: фронтирність як "дух часу", в якому
поєдналися експансивність та звичка існування в умовах стабільної нестабільності постійно змінюваного
світу, що розширюється; індивідуалізм як результат
синтезу свободи господарської активності та протестантського ентузіазму, що сприяв набуттю внутрішньої
релігійності вірянина і покладав її приватною справою;
вимушена (штучна) солідарність, обумовлена раціональним господарством; толерантність/терпимість як похідна принципу modus vivendi в умовах практикування
непримиренних між собою, конкуруючих стратегій доброго життя, закладених у релігійних вченнях; законослухняність як сполучення традиційної практики середньовічного англосаксонського права та набутого у громадянських заворушеннях досвіду щодо необхідності
дотримання правових норм як запоруки громадянського
миру й економічного процвітання.
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Людина, що стає співучасником у функціонуванні
культурного ландшафту міста, активує процеси психологічного привласнення елементів культурного ландшафту міста. Цей процес є важливим для культурологічного дослідження, оскільки привласнені елементи
стають культурними чинниками утворення локальних
спільнот та відрізняються відносною стійкістю завдяки
ментальному мапуванню культурного ландшафту
міськими жителями.
Висновок. Повноцінна трансформація культурних
ландшафтів українських міст починається з отриманням Україною незалежності та продовжується з пришвидшенням темпу цих процесів. Ми визначили низку
чинників такої трансформації, серед них: урбанізація та
руралізація, деіндустріалізація та перехід від соціалістичної до капіталістичної економіки, джентрифікація,
глобалізація, діджиталізація, декомунізація, децентралізація та карантинні обмеження. Останні 6–7 років
відрізняються найбільш швидкими та радикальними
змінами, результат яких ще частково не прийнятий в
культурі повсякдення українського суспільства та не
встиг накласти відбиток на міську культуру. Отже, процес трансформації культурного ландшафту міста є
складним та багатогранним і становить інтерес для
подальших культурологічних досліджень.
Якщо раніше культурні ландшафти міст приходили
до змін еволюційним шляхом, то епідемічний чинник
карантинних обмежень став неочікуваним та непередбачуваним, штучним кроком трансформації. Саме обмеження функціонування об'єктів культурних ландшафтів міст є ефективним тільки з позиції зменшення
пасажиропотоку в межах міста. Він провокує кризу
культурних індустрій, його результати негативно впливають на соціокультурний та матеріальний шари культурних ландшафтів міст.
Етап воєнних дій в Україні різко змінює культурні
ландшафти міст. По-перше, працівники культурної
сфери, якими є переважно жінки, евакуюються зі своїх
міст, виникає брак людських ресурсів. По-друге, інституційні фонди потребують консервації, евакуації тощо,
через що вони перестають функціонувати як культурний продукт або його складова. По-третє, деякі приміщення культурних інституцій і культурні пам'ятки зруйновані повністю або частково та потребують відбудови.
На даний момент за результатами нашого дослідження ми можемо лише висловити гіпотезу, що
культурні ландшафти міст відновляться багато в чому
завдяки сталості ментальних культурних мап населення міст. Об'єкти культурного ландшафту міст, що витримають та адаптуються до поствоєнної епохи, отримають потенціал до нової хвилі розвитку з використанням сучасних технологій та медіамистецтва. Існує потенціал до створення онлайн-дублікатів або доповнень
до культурних ландшафтів міст, зокрема цьому сприяє
діджиталізація культурних продуктів і послуг.
І хоча очевидною є тенденція до зменшення
взаємодії з культурними ландшафтами міст, ми переконані, що це тимчасове вимушене явище. Культурні інституції, чия діяльність зміщується в мережу Інтернет,
повернуться до діяльності безпосередньо в міському
просторі живої взаємодії – це зумовлюється необхідністю реального естетичного переживання та залученості, культурний ландшафт міста є ринковою площею для споживачів емоцій.
Культурний ландшафт Києва є децентралізованим,
поліцентричним, активно підтримується міська екологічна
культура. Цей процес також каталізує обмеження
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функціонування інституційних об'єктів культурного ландшафту міста, тому вважаємо необхідним регулярний
моніторинг з метою вивчення запитів населення на них.
Очевидно, в культурному ландшафті міста буде
знижуватись частка інституційних культурних та мистецьких практик, поки війна в Україні, новий етап ескалації якої почався 24 лютого 2022 року, повністю не
закінчиться. Відновлення міст докорінно змінить їх
культурні ландшафти, що відкриває потенціал для сучасного українського культуротворення.
Отже, процес трансформації культурного ландшафту міста є актуальною темою для майбутніх культурологічних досліджень, оскільки сучасні процеси є каталізатором модифікації культурних практик у просторі
міста. До воєнного етапу ми припускали, що масштаб
складних трансформаційних процесів етапу дистанціювання в просторі українського міста можна буде
оцінити через тривалий термін (30–40 років). Нині вигляд культурних ландшафтів після двох катастрофічних
етапів не прогнозований.
Від початку війни 24 лютого 2022 року розробляються державні та міжнародні програми відновлення культури, від ефективності реалізації яких залежить майбутнє культурних ландшафтів міст України.
Ми пропонуємо реалізувати грантові програми, що
стимулюватимуть створення консорціумів українських
культурних інституцій для реалізації проєктів. Об'єднання ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних, нематеріальних) допоможе підтримувати
діяльність культурним інституціям, які втратили
приміщення, евакуювались і т. п. Пріоритетами проєктів
ми бачимо інновації та оцифрування, міжнародний
діалог, економічний потенціал, адаптацію переселенців,
створення робочих місць. Такі програми спрямовані на
відновлення і розвиток креативних кластерів, культурних і креативних індустрій і здатні згодом забезпечити
стійкий розвиток культурних ландшафтів міст.
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TV show worked not just as author`s work, but as Zelensky's replacement of the entire authorial team of the show.
There was an identification of the main character not with
the viewer himself, but with a type of political leadership.
The success of this step, the achievement of the goal
through the means of the cultural industry, actually makes
the TV show a political technology.
Of course, this does not mean that you can take any
person and film a similar TV show with him and then you
can expect the same effect in elections. If V. Zelensky was
no longer a media persona, and not just a media persona,
but someone who was positioned as a competent expert in
the field of politics, who carried out satirical criticism of politics for a couple of decades. What is happening here is the
substitution of entertainment activity for professionalism in
the political sphere at the expense of the commonality of
topics. A Substitution is the derivative of the dedifferentiation of the discourse fields and image in the media landscape. Professional activity implies thematization of
the topic through the acquisition of a number of competences in it. The media sphere implies thematization of a
topic on the basis of skills in the media sphere itself. The
semantic shift occurs because of the blurring of meanings
in the logic of the organization of media sphere itself. The
identification of a person with a role has arisen in other
cultures as well, but has the role of the actor been converted into the same role in reality?
The answer to this question requires more detailed
study. I would like only to note one more important point:
only after President V. Zelensky was elected it was possible for his party to win the parliamentary elections and
even create a coalition on its basis ("Servant of the People", "Opposition Platform – For Life", "Homeland", "European Solidarity" and "Golos"). Moreover, the party
"Servants of the People" was created in December 2017 as
a necessary stage of Zelensky's participation in the elections. The fact that the party is created for a certain person
in Ukraine is a well-established phenomenon. But the fact
that the party is derived not only from the person, but also
from the success of the TV show as a political technology
is a new stage in the transformation of the political sphere
on the way from ideology to political technology. As
demonstrated by the ambivalence of the very ideological
formulation of the "Servant of the People" party: "Ukrainian
centrism is a political ideology in Ukraine, which foresees
the search for a compromise between different groups of
the population" [2]. The myth of a man of the people, a
simple teacher who was able to defeat political corruption
became what united 73, 16 percent of the votes.
An important point in the success of this political technology was that the TV show is a form of visualized, but
narrative. Visualization let remake textuality [8], as
J. Gray, J. Mittell showed. These researchers (C. Altunay,
H. Aşkan [3], M. Wojtyna [20]) stressed how the cultural
practice narrative turn utopia into dystopia. Moreover, it is
the most perfect form of grand narrative under circumstance crisis of grand narratives.
What`s more, there are no other cultural products (other than literature) of the Postmodern in which such a great
plot could develop. Therefore, the basic success framework of all TV show is a good literary basis. But in general,
when a TV show is successfully adapted, it transcends the
plot logic of its literary origin.
But the whole narrative basis of the TV show is genetically close to its textual source. And so the show is not a
meme that has so few letters. Still, its potential for dramaturgical criticism proved to be sufficient for the commonal-
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ity of Willingness among Ukrainian voters in the 2019
presidential elections.
Conclusion. Mass media is a form of cultural power of
an ever-expanding group of educated people. It combines
the elements of ideology and technology of image. The
historical dynamics of the mass media demonstrates several historical stages in this process. The first stage is the
print media: the text-centrism of this media creates an ideological dominant for unifying into large enough groups of
people at the cost of the regulative idea of rational discourse. The decentralization of political positions, represented as variety of political parties, is carried out as rational criticism. The second stage is optical media (cinema
and television): the circulation of images from this period
creates a positive emotional connection to the political
leader beyond the mediations of the rational bureaucracy.
The dramaturgical style of media criticism does not assume
an active position of a rational subject, but a passive mass
viewer, who expresses an evaluative position on professionally produced images, including images of the political
sphere. The technology of image production dominates the
ideological narrative. The third stage is the reproduction of
optical media in Internet practices. Here the simplification
of production and circulation, o discourse and image, leads
to a new level of immediacy in the connection between the
political leader and his voters, on the one hand. On the
other hand, the political, as well as other elite spheres, are
beginning to lose their privileged status in the democratization of cultural capital production. Internet media suggest a
de-differentiation of image and discourse, ideology and
technology of image. There is a certain imbalance towards
the production of images above narrative. Ukraine, due to
the specifics of its cultural practices hierarchy, has demonstrated the success of the political technology of the TV
show as a means of winning the presidential election. The
TV show becomes the optimal form of visualization of the
political narrative, which conforms to the following characteristics: the political remains the main topic; the dominance of entertainment rather than direct agitation; a certain length of the narrative, which ensures the logical coherence of the visualized discourse; no monopoly over the
production and broadcast of this type of cultural product,
based on the technology of watching on the individual
screen, which allows to maximize the audience; a balance
of critical component and positive form of emotional perception, which is provided by the comedy genre; sufficiency
of dramaturgical criticism as a form of ambition for voting.
The main marker of the dominance of technology over ideology in the 2019 presidential elections in Ukraine is becoming the fact that a political party is created with the
same name after it became clear that the success of the
TV show ensured the victory of the protagonist's representative in the elections.
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гатирів), із зебрами у протигазах, оленями на фоні етнонаціонального орнаменту та інших авторських задумок.
Масштабне представлення авторського переосмислення теми Чорнобиля відбулось у липні 2021 року в
Національному музеї Тараса Шевченка в рамках артпроєкту Дениса Копилова "Ковчег "Чорнобиль": Перезавантаження", що складався з двох взаємодоповнюючих блоків, розташованих на подвір'ї та у залах музею.
Експозиція містила твори з двох авторських проєктів:
"Ковчег "Чорнобиль"" та "Мутація", що на смисловому
та візуальному рівні поставали частиною великої, цілісної історії, створеної автором. Проєкт був особисто підтриманий всесвітньовідомим режисером Девідом Лінчем та його фондом – David Lynch Foundation, який виступив партнером даного заходу. У своєму листі Денису
Копилову Девід Лінч написав: "Немає більше випромінювання радіоактивної отрути, тепер випромінюємо
світло, узгодженість і щастя!!!".
Артпроєкт "Ковчег "Чорнобиль": Перезавантаження"
мав на меті здійснити кардинальну трансформацію відношення до Чорнобильської зони зі знаку "мінус" на
знак "плюс", оскільки саме ця Зона стала притулком
для численних тварин, що абсолютно безпечно живуть і
розмножуються після їх символічного порятунку від головного хижака – людини – у Ноєвому ковчегу природи.
Значна частина робіт – банери розміром 2,50 на
5,00 метрів – були складовою грандіозної експозиції з
11 фототворів митця у Прип'яті, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС, що розташовувалась просто неба у самому місті. Роботи перебували
у Прип'яті півтора місяці й тільки після ретельної перевірки та отримання усіх необхідних дозволів були
перевезені у Київ.
Отже, граючи, в унісон ідеям апологета ігрової теорії
Йохана Гейзінги, експериментуючи, зазираючи вглиб
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себе завдяки об'єктиву фотокамери, Денис запрошує
кожного із нас у далеку подорож шляхами самопізнання
у пошуках власної сутності й власного покликання. І
саме його фотографії стають безмовними свідками авторського поступу, фіксацією Справжнього у кожному
схопленому камерою моменті життя.
Висновок. Представлене дослідження демонструє
різновекторні інтереси митця, які торкаються також
гострих соціальних тем військових конфліктів та Чорнобильської катастрофи. Масштабний артпроєкт "Ковчег «Чорнобиль»" стає спробою кардинального переосмислення ролі Чорнобильської зони в новітній історії
України зі знаку "мінус" на знак "плюс", оскільки саме
зараз у цій місцевості відбувається глобальне відродження флори та фауни, що може сприяти суттєвому
переформатуванню відношення як українців, так і світової спільноти до зони відчуження в контексті перетворення її на зону життя.
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DENIS KOPYLOV: PHOTOGRAPHY AS A WAY OF SELF-KNOWLEDGE
In the article the author analyzes the photo works by Denys Kopylov who directs his gaze deep inside himself, trying to understand his own
purpose in this world and focuses his attention on many current socio-cultural problems due to which his art projects are of great interest for further research in the context of cultural studies. The analysis focuses on his works devoted to the visualization of the ethno-cultural features of the
Yavanava tribe, rethinking the role of the Chernobyl disaster in the context of its examination from the point of view of the revival of the animal
world of the exclusion zone, recording the events of the military confrontation on the territory of Ukraine, as well as the global rethinking of the role
of man on planet Earth and its relationship with the natural world.
For Denys turning to photography becomes according to him a philosophy based on observation because observation is one of the basic
foundations of all worldview systems. By observing ourselves we can understand our priorities and needs what we cannot live without. Through
observation we can feel a kinship with specific natural forms that resonate with our inner self at this very moment in time. And thanks to this consonance the photographs begin to radiate an extremely powerful vital energy which in addition to harmonizing the author begins to harmonize the
viewer as well.
The study of the visualization of existing social and ecological problems in modern Ukrainian photo art is extremely relevant. In this article for
the first time the photo works by artist Denys Kopylov was analyzed in the context of cultural studies with the definition of the main vectors of its
direction and specificity. It is emphasized that from the reflection of his own travels and the exotic natural world, the author immerses himself in a
creative study of the spirit of Indian tribes which is visualized in a modern, authentic artistic manner using innovative authorial approaches in a
whole series of works that are gaining recognition both in Ukraine and abroad at prestigious world fairs.
Keywords: photography, self-discovery, art, nature, Chernobyl zone, "Chernobyl Ark", Javanese tribe.

