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ВСТУП

Ч

ому саме транскультурність є найкращою концепцією
для пояснення сучасного світу? Справа в тому, що в
пострадянському культурологічному дискурсі поняття «транскультурності» практично відсутнє — воно трапляється і пояснюється хіба що в деяких наукових статтях. Проте у європейських дослідженнях культури останніх десятиліть поняття transculturality давно увійшло в науковий обіг і поступово набуває
більш широкого контексту. Може здатися, що це просто синонім до широко відомого поняття «мультикультуралізм», але це
зовсім не так — концепція транскультурності не розвиває, а
здебільшого заперечує ідеї мультикультуралізму.
Європейський мультикультуралізм ґрунтується на такій
ідеї: існує домінантна культура більшості, а також певна кількість культурних меншин, які так чи інакше виявилися по сусідству, ці групи взаємно поважають один одного, уникають
сегрегації, залишаючись самими собою. При цьому передбачалася мирна і навіть продуктивна взаємодія культур, але додержуючи чітких меж — приблизно як це було в дошенгенській
Європі.
Спочатку ідеали мультикультуралізму нарікань не викликали: мирне співіснування радикально різних за мовою і
релігією етнічних груп видавалося в післявоєнній Європі за-
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порукою міцного і безхмарного майбутнього. Однак скоро з’ясувалося, що все не так просто. Позитивна на перший погляд
ідея підтримки культурних відмінностей вела до геттоїзації,
на поверхню знову виходили взаємна неприязнь і недовіра.
А найголовніше в Лондоні і Франкфурті виросли нащадки переселенців та мігрантів і виявилося, що не так просто для них
визначити свою ідентичність, як це здавалося європейським
інтелектуалам у середині та в кінці ХХ століття.
Різке збільшення щільності і швидкості міжнародних процесів у сучасному глобальному світі, а також політичні та економічні зрушення в співвідношенні сил після краху соціалізму
в ХХ столітті поставили під сумнів соціокультурні теорії, які використовували національну державу як домінантний політичний режим. Дослідники гуманітарних і соціальних наук почали
відповідати на виклики, що виходять за межі географічних регіонів, тим самим поступово дедалі більше порушуючи дисциплінарні кордони.
Можна помітити фундаментальну проблему мультикультуралізму: якщо ми продовжуємо думати про «культури» як
про ізольовані острови, то стає складніше визначити межі
цих островів і відокремити своє від чужого. До якогось моменту можна було розділяти складові культури: в кожної є певне
ядро, набір запозичених елементів і щось зовсім чужорідне.
Але чим далі розвивається глобальне суспільство, тим більше
стає запозичень і переплетінь, аніж «чистих» елементів (які нерідко виявляються також запозиченими, але набагато раніше).
Отже, увага дослідників має зосередитись не на культурах, які
насправді вже не існують, а на проникненні і взаємодії чужих
елементів, тобто на транскультурності. Саме вона і є характерною для сучасного світу.
По суті, транскультурність можна назвати синонімом набагато більш поширеного поняття — глобалізації. Однак новітній
підхід полягає в тому, що культури в якийсь момент не просто
перестали бути ізольованими — вони не були такими ніколи.
Вважається, що глобалізація з’явилася в останні десятиліття
ХХ століття, максимум — із його середини, але чи означає це, що
8
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до її початку світ був поділений на чіткі острови? Адже цілком
очевидно, що, скажімо, в європейській культурі завжди було
багато спільного, навіть коли окремі її представники боролися один з одним під національними гаслами, а ефект декількох
століть європейського колоніалізму висловлювався не тільки в
«тягаря Білої людини», як вважав Кіплінг, але і в проникненні в
Європу багатьох нових явищ, наприклад чаю та кави.
Сучасні історики використовують поняття «рання глобалізація», час виникнення якої відсувають, як мінімум, на
500 років назад, до епохи Великих географічних відкрить. Але
і до цього в різних частинах світу траплялися локальні глобалізації, наприклад, можна говорити про свого роду Середземноморську глобалізацію часів пізньої античності.
Таким чином, культури не просто об’єдналися в загальну
транскультуру, коли інтенсивність зв’язків у світі досягла критичного максимуму, вони завжди знаходилися в процесі становлення і видозміни. Процес — ось ключове слово для транскультурної парадигми. Культура — це не результат, а процес,
і щоб вловити її суть, треба шукати не відмінності, а взаємозв’язки. І саме вони, навіть будучи вкрай глибинними, спричинюють те, що транскультурні дослідження дискредитують
ідею автентичності. Ми звикли цінувати все те, що автентично,
і не зважаємо на запозичення. Проте у транскультурному світі, насиченому зв’язками, ці категорії не працюють. Відсутні
автентичність і вторинність, є тільки постійний процес культурного діалогу і взаємодії. У кожному явищі, яке на перший
погляд здається автентичним, міститься джерело запозичених
елементів.
Принципова відмінність транскультурності від мультикультуралізму в тому, що мова йде не про співіснування, а про
змішування. Тому транскультурність існує не лише на рівні суспільства, а й на рівні індивіда.
Ми є транскультурними, тому що відносити себе до єдиної
культурної групи в глобальному суспільстві неможливо, та й не
потрібно. Сучасні транскультурні дослідження у своїх висновках далекі від проблем «міжкультурної комунікації», з якими
9
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їх часто плутають, пропонуючи розглядати будь-які проблеми
з нової — транскультурної — точки зору. Це не ідеологія і не
дисципліна, а радше метод, оптика, спосіб мислення. Ця оптика
відштовхується від простої ідеї про те, що культури є неоднорідними за мовою, етнічним походженням і розділені кордонами сфери (галузевими межами), що постійно змінюються в
результаті інтенсивних контактів і взаємодії. Якщо прийняти
такий спосіб мислення, тоді можна вивчати з транскультурної
точки зору історію, сучасність, мистецтво і масову культуру, що
неминуче приведе нас до нових ідей, нового в науковій думці і
дослідницьких інсайдів.

Розділ І

ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУК
ПРО КУЛЬТУРУ:

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОВОРОТИ
СУЧАСНОСТІ

С

учасна теорія культури має виступити як критична
метатеорія, що виявляє переваги і недоліки наявних
концептів і методологічних принципів, і намітити шлях переходу до нової парадигми в межах соціально-гуманітарного
пізнання. Соціологічні та культурологічні теорії нерозривно
пов’язані з тією соціокультурною реальністю, у якій вони
створюються і обумовлені контекстом історичної ситуації.
Крім критичного аналізу попереднього досвіду побудови теорій культури, перед авторами теоретичного знання стоїть
нагальне завдання накреслити методологічні основи нової
парадигми, більш придатної для аналізу процесів сучасної
соціальної і культурної реальності, ніж уже розкритиковані
постмодернізмом класичні версії. Етап критики був неминучий, але він вичерпав себе, оскільки ситуація вимагає нехай
і неточної, але більш зв’язної картини соціальних процесів,
що мають місце на різних рівнях — від макропроцесів світового масштабу до мікропроцесів повсякденності.
Через це одним із найістотніших завдань сучасної теорії культури стає визначення нової категоріальної сітки понять і опис нових методологічних принципів роботи з цими

Розділ 1. Трансформація наук про культуру: методологічні повороти сучасності

поняттями як на рівні теорії, так і на рівні емпіричних досліджень. На наш погляд, нова теорія культури не повинна
стати черговою абстрактною теорією, що дає умоглядне
визначення соціокультурних процесів, виносячи за дужки
проблеми емпіричного аналізу реальних фактів. Швидше її
завданням є обґрунтування понять як робочих концептів,
що їх можна застосовувати у якості теоретико-методологічного підґрунтя для збору й аналізу емпіричних даних у роботі з конструктами сучасного дискурсу культури. Одним із таких сучасних підходів та концептів для аналізу процесів, що
глобально впливають на суспільства, можна вважати транскультурність. Саме цей підхід дає змогу дослідникам позбутися субстанціоналізму у вивченні феноменів культури.
Нові принципи соціально-гуманітарного знання диктують необхідність переосмислення теоретичних основ для
формування цілісного бачення соціокультурної реальності,
що передбачає насамперед зміну основних теоретичних метафор. Змінюється уявлення про те, що дана реальність складається з окремих об’єктів як субстанціональних елементів єдиного цілого. Змінюється також бачення про мережі
обопільних взаємозв’язків, про динамічно відкриту систему,
де субстанціональні елементи відсутні. Їхнє місце займають
соціальні процеси, як правило, наділені зворотним зв’язком. За аналогією з такою динамічною моделлю соціокультурної реальності будується також її теоретичне бачення як
взаємопов’язаної мережі понять і моделей, де відсутня раз
і назавжди задана онтологічна основа. У такій динамічній
моделі центральне місце посідає принцип самоорганізації
культури як складної відкритої системи. Транскультурність
безпосередньо пов’язана з процесами самоорганізації сучасного суспільства.
Транскультурність не можна також зрозуміти без використання сучасного поняття складності. Це поняття є загальновживаним і активно використовується у повсякден14
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ності та в рамках загальнонаукової і філософської традиції.
Проте ні гуманітарна наука, ні філософія не мають чіткого
визначення терміна. Важливість концептуального вираження феномена складності посилюється низкою обставин.
По-перше, сучасність повною мірою не може бути задовільно пояснена з позиції класичних редукціоністських підходів.
Виникає конфлікт між образом сучасності модерну, що ґрунтується на безлічі загальних, але простих принципів, і образами постмодернізму, що відображають мінливість і невизначеність сучасного світу культури. По-друге, під впливом
ряду наукових відкриттів змінюються онтологічні та епістемологічні засади сучасної науки. Некласична раціональність
по-новому перевизначила той факт, що поняття «складність» не є вторинним наслідком простоти. Складність розглядається як один з аспектів взаємовідносин між стійкістю і
мінливістю, частиною і цілим, елементом і системою, хаосом
і порядком у людиновимірному бутті і в такому, що бурхливо саморозвивається. По-третє, пошук міждисциплінарного
синтезу стимулює появу комплексу «наук про складне». Підхід до дійсності, що передбачає дроблення її на «аналітичні
одиниці», прості абстрактні об’єкти, не може в сучасній науці задовільно описати складні системні об’єкти і окреслити кордони для міждисциплінарного простору. По-четверте,
складність починає осмислюватися як філософська проблема, що має свої онтологію і гносеологію. У рамках класичної філософської метафізики складність розглядається як
другорядний наслідок простоти. «Парадигма простоти» виростає з визнання смислів, простих, але загальних законів,
які чекають свого виявлення. Проте за всього прагнення
до простих пізнавальних моделей філософська метафізика
демонструє складність використовуваних методологічних
прийомів.
Найбільшим шоком для науки XX століття став той факт,
що систему не можна зрозуміти за допомогою аналізу. Вла15
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стивості частин не є їх внутрішніми властивостями, але можуть бути осмислені лише в контексті більш цілого. Таким
чином, змінилися уявлення про взаємозв’язки частин і цілого. За системного підходу властивості частин можуть бути
виведені тільки з організації цілого. Відповідно, системне
мислення не зосереджує увагу на основних «цеглинках», але
цікавиться основними принципами організації. Контекстуально системне мислення є протилежністю для аналітичного мислення. Аналіз означає відділення чого-небудь, з тим
щоб зрозуміти його. Системне мислення означає сприйняття окремих частин у більш великому та складному контексті цілого. Транскультурність як новий принцип, а може, і як
нова парадигма для наук про культуру задає певну матрицю
сприйняття сучасної реальності, що змінює методологічні
принципи не лише в науці, а й у сучасній політиці й етиці.

1.1. СКЛАДНИЙ І ДИНАМІЧНИЙ
СВІТ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Класична теорія культури та суспільства сформувалася і
розвивалася відштовхуючись від ідеї, що будь-який громадський рух, будь-яке культурне явище організовуються навколо
якогось центру або відповідно до логіки центру. В результаті
різні сфери колективного буття в тому чи в іншому вигляді призначені виконувати функції підтримки соціального
контролю і соціалізації або інкультурації. Аналіз цих складних процесів був пов’язаний з використанням певного усталеного образу універсального суспільства, універсальної
культури за єдиним зразком для всіх верств населення.
У класичній науці під впливом специфічних соціальних
умов індустріального суспільства поступово формується уява
про певну універсальну для всіх культур природу керування соціальним порядком, підпорядкованого Розуму та такій
16
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ідеї, що слугує раціональним інтересам більшості населення.
Образ такого суспільства безпосередньо пов’язаний з реальністю національних держав, а під центром суспільства майже завжди мається на увазі правова держава в англійській і
французькій традиції соціально-філософської думки. Суб’єкт
дії в класичних концепціях культури та соціального порядку
існує не як самостійна особа, а як громадянин суспільства, що
прагне до прогресу. З цієї точки зору всі суб’єкти в силу особливостей їхнього мислення було поділено на прихильників
і противників прогресу. Залежно від позиції того чи іншого
соціального теоретика прихильником прогресу стає або ліберально мислячий буржуа, або революційний пролетар, або
представник будь-якої соціальної групи, якій цей конкретний теоретик надає перевагу. Таким чином, уся роль суб’єкта
дії полягає в тому, наскільки адекватно він чи вона відображають у своїх діях ті історичні тенденції, що існують у сучасному суспільстві в конкретну історичну епоху.
У класиці соціо-гуманітарного пізнання абсолютно відповідають один одному знання системи (епістеми, парадигми) та засоби розуміння цих систем знань суб’єктами дії. Ролі і
почуття останніх при цьому визначаються в суто соціальних,
культурних і навіть політичних або, краще б сказати, республіканських термінах. Суб’єкти дії в соціо-культурному просторі виявляють насамперед громадяни, вважається, що їхній особистий розвиток є безпосередньою частиною суспільного прогресу. Нерозривними видаються свобода індивіда та
його участь у громадському житті. Державна влада сприймається як носій прогресивних цінностей Розуму і Просвітництва. Звідси можливість, а іноді необхідність принести
частину в жертву цілому, пожертвувати індивідуальною свободою на благо цінностей прогресу.
Соціологія та пізніше культурологія виникають саме тоді,
коли така юридична концепція суспільної єдності почала піддаватися критиці з боку прихильників еволюціонізму. В ча17
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си ХIХ столітті розвивається, особливо О. Контом, Е. Дюркгеймом, М. Вебером, Ф. Тенісом, ідея про невідворотний рух
сучасності, раціоналізації і секуляризації, вона руйнує все,
що було пов’язано з сутностями, метафізикою, віруваннями. Доведена до крайньої межі, ця концепція зруйнувала б
саму ідею суспільства, звузивши його до узагальненого образу ринку. Ось чому поняття інституту тривалий час мало
центральне значення в класичній соціології: воно одночасно
належить і до сфери суспільного життя, і до держави.
Класична соціологія багато в чому виконувала роль
ідеології сучасності, тому криза класичних теорій збігається з кризою тієї епохи. Кількість учасників громадського
життя збільшилася, і це життя розподілилося по різних системах цінностей. Суб’єкт дії і саме суспільство виявилися
протиставлені один одному, замість того, щоб один одному
відповідати, і відразу ж почалася криза соціології. Остання
посилилась слідом за подіями 1960-х років. Найбільш популярним тоді стало таке уявлення про суспільне життя, яке
підтримувало образ суспільства та культури як сукупність
знаків усемогутнього панування, що не залишало місця для
суб’єктів дії порівняно з безжальними механізмами підтримки та адаптації свого панування. Суб’єкти дії, зі свого боку,
відкинувши правила суспільного життя, дедалі більше замикалися в пошуку своєї ідентичності — або за допомогою своєї ізоляції від суспільства (Г. Маркузе), або шляхом створення
малих груп, що володіють власною свідомістю і способами
його вираження» (субкультури: наукове співтовариство, богема, злочинний світ, культурний простір міських кварталів
тощо).
В індустріальну епоху для акторів ще існували сценарії
дій, зміст яких можна було визначити, оскільки цей сенс був
спочатку трансцендентний, а таким чином якоюсь мірою
священний. Завдяки цьому дії людей набували значущості.
Ідеї соціальної справедливості, рівності, демократії були
18
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зрозумілі масам. Мета класових і групових конфліктів була
досить чітко визначена і завдяки цьому досяжною. Утім, фігурує притаманна іронія, яка полягає в тому, що коли громадянські суспільства відвоювали здатність діяти за власними
інтересами, стали сучасними та раціональними, позбавилися
«чар» релігії, за М. Вебером, вони частково, а потім і системно втратили центральний принцип для організації колективних дій та інтеграції конфліктів усередині групи. Можна
сказати, що центр суспільства та культури, базові культурні
цінності зникають у розвиненому індустріальному суспільстві, а на їх місце приходять різні соціальні сили, політичні
групи, що конкурують один з одним за право на історичність
і домінування в культурному полі. Зокрема, ідея інституціональної системи, що упорядковується з якогось чітко визначеного центру, переживає кризу. Всі різновиди політичних,
культурних, соціальних процесів розвиваються в численних
секторах суспільства недостатньо скоординованим чином,
крім цього, країни, в яких у добу Просвітництва виникла сучасна соціологія, а потім культурологія, втрачають здебільшого характер національних держав.
Інший аспект кризи класичного уявлення про суспільство та культуру — зміна ролі держави в сучасних процесах.
З юриста сучасна держава перетворилася в економіста, зберігаючи при цьому свої військові і дипломатичні атрибути.
Вона вже не є тільки репресивною інституцією, а дистанція
між державою і громадянським суспільством весь час збільшується. Політичне життя дедалі більше ототожнюється
з управлінням економікою, а суспільне життя — з галуззю
культури і проблемами особистості.
Центральною в класичній соціології була ідея взаємопов’язаності між інституціоналізацією цінностей і соціалізацією акторів, їхньою подальшою інкультурацією. З середини
ХХ століття в теоріях культури було протиставлено дії системи і соціальні дії особи. Система сприймається як сукупність
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правил, які актор повинен, швидше, навчитися використовувати або обходити, ніж поважати. Індивід виявляється
прив’язаним не до суспільства, а до первинної групі і культурної традиції, габитусу. Марно, з точки зору А. Турена, говорити про громадські детермінації, оскільки індивідуальний соціальний актор одночасно обумовлений ситуацією, а
також бере участь в її виробництві [Touraine, 1995]. Аналогічної точки зору дотримується П. Бурд’є в своїй концепції
соціальної практики, де в основі поведінки індивідів лежать
не окремі дії за правилами, а стратегії, які спираються на почуття гри [Bourdieu, 1997]. У стратегіях індивідуальний вибір обумовлений полем соціальних відносин, де цей вибір
здійснюється. Підставою вибору правильної стратегії є відповідність габітусу актора тому соціальному полю, в якому
він діє. Індивідуальний вибір дій, на перший погляд залишаючись цілком вільним, насправді виявляється обумовлений
габітусом тієї групи, в якій відбувалися соціалізація та інкультурація актора. Таким чином, групові габітуси задають
ту загальну канву індивідуальних дій, з яких складаються
структури повсякденних практик та головні ознаки культурного простору.
У соціології постмодерну втрачається довіра до фігури
суб’єкта дії як історичного персонажа. Відтепер пролетаріат,
буржуазія, нація постають не самостійними історичними
суб’єктами, а ідеологічними конструкціями або маріонетками, якими керують можновладці. Суб’єкти дії, за словами
А. Турена, володіють культурними напрямками, що визначають простір історичності, і конкурують один з одним за контроль над ними. Звідси можна зробити висновок, що в постмодерному світі «ніякий суб’єкт дії не може вважатися носієм
раціональності, кожен з них захищає певні інтереси і підпорядковується груповій ідентифікації, користуючись відповідно оборонною або домінуючою стратегією» [Touraine, 1995,
р. 134] того поля, в якому йде боротьба за розподіл капіталів.
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Два ключових поняття, що описували соціальний та
культурний світ сучасності — системи, які означали існуючий соціальний порядок та домінуючу систему культурних
цінностей і актора як маріонетки системи, так і гравця із
своїми власними правилами (концепції Г. Маркузе, М. Фуко,
Л. Альтюссера, П. Бурд’є, І. Гоффмана), — панували в соціології та в культурології в 70-х роках ХХ століття. Такий підхід не
передбачає звернення до суспільства і до сенсу історії. Суспільство перестає бути предметом вивчення соціології, вивчається поведінка і суспільні відносини. У результаті поступово руйнується застаріла концепція соціальної і культурної
системи, яка формувалася в класичній концепції Т. Парсонса
за аналогією з біоорганізмами, для яких характерне самовідтворення і збереження внутрішньої рівноваги [Коркюф,
2002, с. 24].
Ідея суспільства зникла, а саме поняття соціально-культурного простору було замінено політикою, що прийняла
дві протилежні форми. «З одного боку, форму тоталітарної
влади, яка пожирає соціальне життя, з іншого — форму груп
тиску і апаратів рішення, які стикаються на політичному
ринку. Це холодний мир, з якого виключено суб’єкт дії з усіма
його віруваннями, проектами, його здатністю до соціальної
дії» [Touraine, 1995, р. 201].
Актор у суспільстві постмодерну не є ні відображенням
функціонування (або «протиріч») суспільства, ні сумою індивідуальних інтересів і бажань. Громадська думка може
залишатися байдужою, коли націоналізуються підприємства, або навіть звужуються права профспілок. Але коли
змінюється статус телебачення, обговорюються права жінок, зачіпаються перспективи генетичних маніпуляцій,
кожен відчуває себе особисто і колективно причетним до
цього. «Повернувся час емоцій, як в психологічному, так і в
архаїчному значенні цього слова. Це можна пояснити тим,
що подібні соціальні та культурні проблеми, які апелюють
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до колективного вибору, ще не знайшли політичного вираження, не сформували достатньо раціональної форми для
вираження» [Touraine, 1995, р. 216]. Суб’єкт дії повертається в соціо-культурний простір, але ще не має політичного
та ідеологічного вираження, оскільки не існує в сучасному світі таких політичних сил, які могли б повною мірою
висловити інтереси нових суб’єктів дії. Суб’єкт виступає
як дійова особа, що здатна поставити під сумнів будь-яку
соціо-культурну ситуацію замість того, щоб їй відповідати
або підкорятися. Оскільки приватне життя і будь-яка культурна сфера сьогодні стикаються з галуззю політичною, як
це було раніше з економікою в індустріальну епоху, то конфлікти історичності набувають нових форм. З галузі політики і економіки вони переходять у нові сфери, хоча не можна
сказати, що політичні та економічні інтереси не викликають
конфліктів у суспільстві постмодерну. Швидше за все подібні
конфлікти являють собою нові форми боротьби не стільки
за легітимну, скільки за символічну владу.
Коли концепція класичного образу суспільства терпить
крах, змінюється і опис основних характеристик суб’єкта дії.
Державна влада і домінантна в суспільстві ідеологія сьогодні як ніколи стикаються зі спротивом справжніх суб’єктів дії.
Результатом успішної соціалізації в суспільстві постмодерну стає вже не щире слідування встановленим культурним
зразкам, а вміння використовувати їх у своїх інтересах і
швидше обходити, ніж поважати. Таким чином, суб’єкт дії і
суспільство не відповідають один одному, а скоріше перебувають у прихованій конфронтації як непомітні супротивники. У соціології та філософії постмодерну втрачається довіра
до фігури актора як до справжнього історичного персонажа.
Суб’єктом дії стає в одному випадку соціально пасивна
особистість, що дедалі більше замикається в пошуку своєї
ідентичності. Вона робить це або за допомогою ізоляції від
суспільства, або шляхом створення малих груп, які володіють
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власною свідомістю і способами її вираження. В іншому випадку, суб’єкт дії — це успішний гравець, який використовує
знання правил гри в соціальних полях для отримання максимального прибутку, але в цілому мало зацікавлений у будьяких абстрактних, трансцендентних соціальних цінностях.
І в тому, і в іншому разі суб’єкт дії залишається відчуженим
від соціального світу та світу існуючих культурних цінностей, оскільки не сприймає все це як значущий для нього
простір. Він не намагається впливати на хід подій, а вибирає
залежно від своїх особистісних амбіцій або стратегію ухилення від боротьби, або стратегію отримання максимального прибутку в уже існуючих соціальних полях. Передбачається, що можливість його впливу на соціальну дійсність
зведена до мінімуму в силу тотального характеру сучасної
влади, яка пронизує майже всі сфери приватного і громадського життя.
Як у класичній соціології, так і в сучасних соціологічних
концепціях суб’єкт дії є заручником у першому випадку історичних тенденцій, у другому — правил гри соціального світу. У нашому в сучасному світі, з одного боку, зростає можливість суспільства впливати на хід свого розвитку, а з іншого
— виникають нові соціальні проблеми, пов’язані з глобалізацією. Таким чином, неминучим стає питання, наскільки ці
проблеми можуть вирішуватися самі по собі, без активної
участі масового суб’єкта дії. Для участі в сучасних процесах
від суб’єкта потрібні нові якості, зокрема чітке усвідомлення меж можливостей свого впливу на хід подій, раціональне
філософське бачення себе і свого місця в цих процесах. Але
головною рисою характеру такого суб’єкта дії є його бажання особисто проживати історичність, творити нові соціальні
зразки поведінки, а не бути їх пасивним глядачем. Отож саме
теорія транскультурності надає необхідну для нового погляду на реальність точку зору, оскільки передбачає не пасивне сприйняття соціо-культурної реальності з боку суб’єктів,
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а саме активну рефлективність над головними проблемами
сучасності у формі діалогу з Іншим.

«Смерть суб’єкта» у філософії постмодернізму
У філософії постмодернізму в рамках різних концепцій було проголошено «смерть суб’єкта». Ця дослідницька
позиція, на наш погляд, не стільки змушує відмовитися від
класичної опозиції суб’єкт / об’єкт, скільки загострює багато
проблем, порушених філософією ще з часів Декарта. Для соціології та культурології ці концепції цікаві тим, що дають змогу розширити уявлення про традиційну залежності суб’єктів
дії від соціального оточення. Крім цього, на тлі філософських
суперечок більш очевидними стають ті обмеження, які були
закладені в класичній теорії суспільства і культури її засновниками.
Слід зазначити, що в тій ситуації, в якій перебуває сучасна соціальна теорія, невід’ємною частиною якої є теорія
суб’єкта дії, можна вітати будь-який напрямок досліджень,
який спричинить ускладнення картини соціальної реальності, поглиблення порушених класиками питань. Потрібен не
їхній спрощений погляд на них, а ускладнення, але ускладнення не зовнішньої термінології, а самої суті аналізу. Це
уможливить сучасній науці вийти на новий рівень, який за
своєю концептуальністю врешті буде порівняний з класикою, але де по-новому розглядатимуться питання про співвідношення суб’єкта і об’єкта в соціальній реальності.
Поняття «смерть суб’єкта» запропоновано в роботі «Капіталізм і шизофренія» Ж. Дельоза і Ф. Гватаррі [Deleuze,
Guattari, 1987]. У ній на місце суб’єкта дії класичної соціології
пропонувалася концепція суб’єкта як машини бажань, можна
сказати, своєрідний варіант суб’єкта нескінченної творчості
і спонтанності, що не має чітко вираженої мети. Водночас у
роботах Ж. Бодріяра затверджується ідея про кінець соціальності як світу чітких бінарних опозицій. У розмитій реально24
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сті, яка в силу гіперболізації всіх смислів стає псевдореальністю симулякрів, відбувається втрата смислів дії, що своєю
чергою теж означає смерть суб’єкта.
Існування суб’єкта в соціо-культурній реальності завжди
було неминуче пов’язане з перетворенням дійсності, або за
допомогою прямої дії, або шляхом пізнання. Таке перетворення означає розрив колишньої реальності, що завжди пов’язаний не тільки з досягненнями, але й з втратами, — жоден
розрив тканини реальності не може проходити безболісно.
У найбільш гострій формі розуміння суб’єкта дії як суб’єкта,
що насправді руйнує існуючу реальність, було закладено в філософську концепцію А. Кожева. «Будь-яка дія, будучи запереченням існуючої данності, є поганою, гріхом. Але цей гріх
можна зняти за допомогою успіху. Успіх виправдовує злочин,
оскільки успіх — це нова реальність, яка існує» [Kojève, 2014,
p. 33]. У концепції А. Кожева «статус суб’єкта постає відтепер
як такий статус, якому постійно загрожує небезпека, який
завжди може бути завойованим новоприбулими і який потрібно захищати від сторонніх» [Kojève, 2014, p. 36]. А. Кожев пропонує концепцію подвійної онтології. Перший вид
буття — буття, що позбавлене негативності. Це природа, яка
повністю позитивна, оскільки спрямована на відтворення, в
ній не може бути «нічого втрачено, нічого створено». У природі ідентичність речей зберігається сама по собі, ніщо не
претендує в ній на зміну визначеного порядку. Людські дії
розривають природну тотожність речей, оскільки встановлюють нові зв’язки з Ніщо, з пустелею. В культурі люди прагнуть вийти за межі вже існуючого і тим самим, руйнуючи
природну реальність, створюють нові можливості. Так формується інша реальність буття людських дій або історії. Саме
в культурі виявляє себе діалектика розриву буття, яке через
негативність створює новий порядок. Звідси виникає ідея
про те, що справжні зміни можливі тільки в історії, в природі
ж усі процеси циклічні. Суб’єкт дії в діалектиці А. Кожева є,
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безумовно, агресивним по відношенню до реальності, стверджуючи замість попередньої свою версію. Коли такої агресивності немає, немає впевненості в правоті своєї справи і
філософії, тоді історія закінчується, дій більше немає. Є тільки розмита реальність гри, де все відносно, де немає більше
насильства, але немає і великих звершень. Історія закінчується, за словами А. Кожева, оскільки виявилися вичерпані
всі великі сценарії соціального буття. Залишається тільки
гра за визнаними правилами, а значить, немає необхідності
в цих людських діях. Фактично це означає смерть суб’єкта,
яку А. Кожев проголосив задовго до появи концепцій постмодернізму.
Суб’єктом в цих концепціях проголошується вже не
суб’єкт дії або влади, як у класиці, а як суб’єкт бажання, як
джерело вільної творчості. Відбувається естетизація життя,
відділення його від соціального — багато в чому подібно
до ідеалу Відродження і пізньої Античності. Приклад такої
концепції, що належить М. Фуко, містить ідею турботи про
себе і яка є складовою турботи про світ. Манера поведінки,
спосіб мислення суб’єкта, з точки зору постмодерністів, багато в чому залежить від мови його висловлювань. Можна
сказати, що саме мова формує суб’єкта, накладаючи на нього
певні структури. Оцінку диктату логіко-граматичної будови мови, як насильства над творчою свободою і мисленням,
було висловлено ще на початку ХХ століття в межах естетики дадаїзму.
Слід зазначити, що, пориваючи з модерністським пафосом програмної суб’єктивності, постмодернізм послідовно
розвиває ідеї, висловлені М. Гайдеггером і Ж.-П. Сартром
щодо вербальної артикуляції людського буття. Так, посилаючись на гайдеггерівську тезу про мову як владу над життям
людини, Ж.-П. Сартр пише: «мова дійсно панує над людиною
...вона формує її особистість і долю ... закони мови, замість
того, щоб бути всього лише практичними рецептами кому26
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нікації ... проявляються — подібно фізичним законам — як
необхідні умови, що створюють життя людини і формують її
особистість» [Сартр, 2015, с. 146].
Можна сказати, що, власне, визначення умов конституювання людського буття в постмодернізмі дало змогу подолати відчуття довільності, плинності, нестійкості сформованих
уявлень про людину і суспільство, що насправді посилювалося у зв’язку з кризою класичної думки. Аналіз концепції шизоаналізу, запропонований Ж. Дельозем і Ф. Гваттарі, стане
узагальненням усіх дискусій про проблему суб’єкта, оскільки
в шизоаналізі найбільш повно представлено діалектику взаємодії суб’єкта і соціального простору, де реалізуються його
бажання. Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі критикують класичну модель розгляду індивідуальності, засновану на глибинній ідеї
зовнішньої каузальності як єдиного чинника причинності в
людському житті. Вони відмовляються від моделі жорсткого
детермінізму і акцентують увагу на мимовільній процесуальності самоорганізації Я, де дії суб’єктів можуть узагалі не
пояснюватися ніякою метою.
Суб’єкт у такому трактуванні стає машиною бажання,
творчим потенціалом всієї соціальної системи. Він існує на
мікрорівні соціальності та культури. Макросоціальний рівень існує в шизоаналізі як «рівень певним чином структурованих «соціальних машин»» [Deleuze, Guattari, 1987].
На цьому рівні придушуються машини бажання, серед них
здійснюється відбір і надалі — регуляція відібраних індивідів за допомогою збережених культурних кодів і структур.
У цілому процесуальність соціуму і культури інтерпретується в шизоаналізі як те, що реалізує себе в режимі послідовних змін, організованих і неорганізованих (і по-іншому організованих) станів. Реалізація функціонування соціальності,
за Ж. Дельозем і Ф. Гваттарі, виявляє себе як перманентна
взаємодія двох векторів: «перший йде по шляху інтеграції
і територізації, зупиняючи потоки, придушуючи їх, зверта27
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ючи їх назад і розчленовуючи їх відповідно до внутрішніх
обмежень системи ... інший — це шлях втечі (від системи),
яким слідують прориви, або шизи, що насправді декодують і
детериторизують будь-яку систему» [Deleuze, Guattari, 1987,
р. 146]. Таким чином, нові суб’єкти постмодернізму, «машини
бажання» «...завжди знаходять пролом у зачаклованій стіні,
або розрив в межах, що відокремлюють їх від виробництва
бажання» [Deleuze, Guattari, 1987, р. 201]. Отже, «шизо-потоки» конституюють таке середовище, що заперечує (руйнує)
структуру макросвіту, що склалася зусиллями системи, і в
силу цієї руйнації утворюють знов відкриту для нового реальність. У цьому контексті «шизоаналіз конституює фундаментальну відмінність між «шизофренією» як вільним
потоком креативності, орієнтованим на новизну, і «параноєю» як домінантою стабільності, установкою на константне буття сформованої структури, консервацію штучної даності. У соціальному контексті «параноя» прагне аксіологічно
обґрунтувати визначений порядок речей, санкціонувати
його в якості так званої норми. «Шизофренія» ж, навпаки, передбачає прагнення до інновацій, у тому числі і в ідеології, і в
культурних зразках. У перекладі на мову соціальної практики, «шизофренік — це НЕ революціонер, але шизофренічний
процес завжди має потенціал революції» [Deleuze, Guattari,
1987, р. 123].
Відповідно, якщо «параноя» передбачає акцентуацію загального, універсального, тобто інваріантної норми, то «шизофренія», навпаки, акцентує неповторне, індивідуальне, автохтонне, спонтанне в житті суб’єкта.
У цьому контексті співзвучність ідеям шизоаналізу можна знайти в сучасних інтерпретаціях девіантної поведінки: в
даний час в соціології знаходять широке поширення трактування процесів девіації не як аномальної поведінки індивіда, а як радше результат стигматизаціі, тобто «таврування»
індивідуально нестандартної, несподіваної поведінки з боку
28

Наталія Отрешко

носіїв і захисників усталеної культурної традиції. Можна сказати, що шизоаналіз констатує те, що бажання, які базуються
на грі шизофренічного несвідомого, є фундаментально вільним — вільним від будь-якої сили, що претендує на зовнішнє
домінування. Як пишуть Дельоз і Гваттарі: «бажання — це
сирота, анархіст і атеїст» [Deleuze, Guattari, 1987]. І в шизоаналітичній системі відліку саме бажання є умовою можливості того, що незважаючи на потужний «параноїдальний»
потенціал інтегративності, що демонструють «соціальні
машини», жорсткої нормативності і лінійного детермінізму,
шизофренічне вільне несвідоме за допомогою «машин бажання» здатне реалізувати свій потенціал свободи.
Інше трактування «смерті суб’єкта» в постмодернізмі
пов’язане з ідеєю про те, що в сучасності Історія завершується, оскільки суб’єкт дії перестає бути Суб’єктом, тобто автором свого проєкту, а стає гравцем у різних соціальних полях.
Проголошений Ж. Бодріяром кінець соціального означає закінчення і ери суб’єкта, оскільки тільки в соціальному вимірі
його дії знаходили якийсь вищий сенс, який, власне, і дозволяв формуватися суб’єктивності та індивідуальності. Зникнення критеріїв істини, добра і краси, а з ними й ідеї свободи
означає кінець суб’єктивності в тому вигляді, в якому вона
існувала для західної філософії.
У сучасному світі відбувається перехід від соціальності
суб’єктів дій до безликого натовпу, безмовної більшості. Деякі властивості цих своєрідних масових антисуб’єктів запропоновано в роботах Ж. Бодріяра [Baudrillard, 2007]. З його
точки зору, безмовна більшість означає кінець соціального,
певною мірою визначеного простору, як місця конфліктів за
зміст, що був значущим для всіх без винятку суб’єктів. Проблема полягає в тому, що в сучасному світі відбувається своєрідне розмивання структур, які було побудовано на бінарних опозиціях. Усе стає відносним, і соціальні групи, верства,
класи перетворюються в безликий натовп, що не є більш ні
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суб’єктом, ні об’єктом у традиційному класичному розумінні.
Замість суб’єктів дії сучасна реальність породжує у великій
кількості суб’єктів споживання, які, власне, і складають основу так званого натовпу. «Прагнення уточнити зміст поняття
“натовпу” насправді безглуздо — це спроба надати сенс тому,
чого взагалі немає. Натовп ніколи не є ані натовпом трудящих, ані натовпом будь-якого іншого соціального суб’єкта
або об’єкта. Натовп не володіє ні атрибутом, ні предикатом,
ні якістю, ні референцією. Саме в цьому полягає його визначеність або радикальна невизначеність» [Baudrillard, 2007,
р. 23].
Будь-який вплив на натовп, з точки зору Ж. Бодріяра, потрапляючи в поле його тяжіння, починає рухатися по колу:
він проходить стадії поглинання, відхилення і нового поглинання. Натовп у своїй інертності деякою мірою подібний до
фізичної матерії. Натовпу властива та іронічність, яка зближує його з нескінченною іронією жіночності. «Вона симулює
пасивність і покірність настільки ретельно, що від останніх,
як у випадку з безсмертним вояком Швейком, по суті вже нічого не залишається» [Baudrillard, 2007, р. 34].
Намагаючись проаналізувати, яким чином натовп опрацьовує інформацію, що надходить до нього від політиків або
від продуцентів раціональних концептів, американські соціологи розробили метод «two steps flow of communication»
(«дворівневої комунікації»). Виявляється, що натовп зовсім
не використовує пасивний прийом повідомлень від різних
засобів інформації, будь-то повідомлення політичного, культурного чи рекламного характеру. На першому рівні комунікативного процесу мікрогрупи і індивіди розшифровують їх,
але при цьому абсолютно не схильні до точного додержання
встановлених правил, їх прочитання роблять це по-своєму.
На другому рівні вони за допомогою своїх лідерів цей потік
посилань підхоплюють і перетворюють. Вони починають з
того, що протиставляють панівному коду свої особливі суб30
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коди, а закінчують тим, що будь-яке повідомлення, що надходить до них, змушують циркулювати в межах специфічного, що було утворено за «логікою» циклу.
Ж. Бодріяр вважає, що все набагато простіше: «натовп
приймає все і абсолютно все робить видовищним; йому не
потрібен інший код, йому не потрібен сенс; натовп, по суті,
ніколи не чинить опір — він просто прирікає все на зсув у
якусь невизначену сферу, яка навіть не є сферою безглуздя,
але здається культурним простором всеосяжного гіпнозу /
маніпуляції» [Baudrillard, 2007, р. 56]. Для ілюстрації він наводить приклад того, як сучасний натовп сприймає ситуацію
політичних виборів. «Моделлю сприйняття політичної сфери може слугувати сприйняття матчу, художнього або мультиплікаційного фільму. Так само, як і видовища на домашньому телеекрані, якими населення заворожене, і постійні
коливання своєї думки, про які воно дізнається з щоденних
газетних публікацій. І ніщо з цього не народжує відповідальності. Свідомими учасниками політичного або історичного
процесу натовп не стає ні на хвилину» [Baudrillard, 2007,
р. 58]. Можна зробити висновки, що в концепції Ж. Бодріяра
насправді натовп — це ні об’єкт, ні суб’єкт, оскільки він є супротивником будь-якому раціонального глузду і пасивно,
як матерія, може протистояти політичному, ідеологічному
впливу перш за все тим, що поглинає або викривляє будьякий вид соціальної енергії, чи то релігія, ідеологія, наука, чи
то інформація.
З одного боку, цей факт є причиною для оптимізму, тому
що всі бажаючі маніпулювати колективною думкою стикаються з цим м’яким, але дуже дієвим засобом спротиву натовпу.
З іншого боку, будь-які спроби вирішити проблеми глобального суспільства раціональними просвітницькими програмами з цих самих причин здаються мало ефективними.
Парадигма транскультурності, що дає змогу вивчати Іншого
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з точки зору не монологу, а справжнього діалогу, надає нові
інструменти для розуміння проблем комунікації з натовпом.
Основна відмінність ідеології від релігії полягає в тому,
що сенс буття в релігійній картині світу винесено за дужки
соціальної реальності — він є трансцендентним. В ідеологічній картині світу сенс буття іманентний соціальності, яка в
цьому випадку виступає як замкнутий на собі світ, що не має
виходу в трансцендентність. Процес осмислення сформованих в ідеологічному полі символічних систем, раціональна
критика власних підстав дають змогу ідеологічному дискурсу відповідати динаміці соціального простору, задовольняючи інтереси носіїв різних соціальних і культурних ідентичностей. Але в класичному буржуазному дискурсі образ
соціальності нестійкий і розпливчастий. Він може набувати
ознак громадянського суспільства як простору свободи слова та самовираження або ж анархізму чи соціалізму. В результаті в такому розпливчастому і суперечливому ідеологічному просторі формуються дві альтернативи — тоталітарний і
постмодерністський дискурс. Подібність їх полягає в спробі
створення цілісного образу соціальності без внутрішніх соціальних суперечностей.
Тоталітарний дискурс замикає соціальність навколо однієї ідеї — комунізм, націонал-соціалізм. У цьому випадку в
ідеологічному центрі соціальної реальності виявляються носії та хранителі єдиної істини для всіх, інші соціальні верстви
розміщуються за принципом наближення чи віддалення від
істинної ідеї. Очевидними недоліками цього дискурсу є заборона на самовираження і свободу слова, на конфлікти всередині правлячої еліти, яка для інших соціальних груп має
бути у вигляді єдиного, згуртованого навколо ідеї центру.
При цьому постмодерністський дискурс діє набагато
ефективніше, створюючи образ цілісної несуперечливої соціальності. Цей образ постає як поле відкритої глобальної
комунікації без територіальних кордонів і соціальних об32
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межень. Одним із нечисленних перешкод для вступу в таке
поле комунікації визнається обмеження в доступі до інформації і знань, що може бути частково знято за допомогою постійного підвищення рівня освіти та професійної кваліфікації акторами комунікації.
У постмодерністському ідеологічному дискурсі на зміну
образу суспільства, розділеного на соціальні статуси залежно
від майнового і політичного капіталу, приходить образ суспільства, де неможливо розрізнити межі груп у загальному
полі соціальної комунікації. Постмодерністський ідеологічний дискурс не вдається до піднесеного стилю так, як у класичній буржуазній ідеології. Він передбачає «поширення інформації для всіх, зображує себе як безперервний діалог і таким
чином опановує розривом між самим собою і Іншим, знаходячи місце розриву в своєму просторі» [Lefort, 1991, р. 32].
Той самий намір — прояснити уявлення про однорідність і про уніфікацію соціальності, що характерно для тоталітарного ідеологічного дискурсу, стосується певною мірою
і сучасної форми ідеологічного дискурсу — постмодерністського. Якщо в тоталітарній ідеології дискурс оголошується реальністю, то в постмодернізмі, навпаки, реальність стає дискурсом. «Приховати дистанцію між уявою і реальністю, яка
піддавала небезпеці буржуазну ідеологію, відмовитися від
завершення вистави в формі тоталізації реальності — такий
подвійний принцип вибудовує нову логіку приховування в
постмодерністському ідеологічному дискурсі» [Plott, 2013,
р. 123]. Якщо в ідеологічному дискурсі класичного варіанту
модерну відбувалися переміщення ідеологічних форм, їх допустимий конфлікт і постійні компроміси, то в новій ідеології постмодернізму формується інший спосіб спілкування з
суспільством. Виникає і складається образ дискурсу без кордонів, у якому все стає прозорим, де суб’єкт знаходиться в постійній круговерті інформації. Постмодерністський дискурс
відрізняється від тоталітарного тим, що уможливлює своїм
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носіям вільно висловлювати свою думку і «захищається від
вторгнення в свій простір, зображуючи всередині самого
себе місце, відведене для супротивника» [Lefort, 1991, р. 46].
На відміну від тоталітаризму в постмодернізмі немає
закритості інформації, вірніше, в ній немає необхідності. Постійно оновлюються теми, нескінченність висловлювання
зливається в єдиний інформаційний потік, де вельми складно розрізнити істинне знання. «Там, де тоталітаризм оберігає себе від розриву культури за допомогою грубого прямого
ствердження істини історії, а досягнення майбутнього перетворює в розвиток справжнього, ідеологічний дискурс постмодернізму опановує реальність завдяки ознакам постійного нового, обробляє їх, щоб усунути загрозу історичності
конфліктів всередині суспільства» [Lefort, 1991, р. 67]. У цій
ситуації — не знати новини означає не відповідати духові
часу, не збігатися з буттям соціального та культурних просторів. Але це не знання як розуміння — це знання як інформація, тобто інформованість замінює процес пізнання.
Дискурс загального інформаційного обміну без кордонів
і відмінностей за соціальним статусом доповнюється дискурсом експертного знання. У засобах масової інформації фахівці різних галузей науки діляться своїми версіями розвитку всесвіту, людини, суспільства, висловлюються з приводу
актуальних політичних подій. Так, у загальне інформаційне
тло привноситься ідея об’єктивності науково-популярного
знання і його панування над знанням інших учасників комунікації. Дискурс експертного знання — це дискурс, сформований людьми, що володіють дипломами, званнями, вченими ступенями, тобто мають достатній символічний капітал,
щоб їхні висловлювання наділялися найвищим статусом
об’єктивності в просторі загальної комунікації.
Проте в кінці ХХ століття суспільство глобальних комунікативних мереж стикається з новими антиглобалістськими тенденціями. Глобальність комунікації, забезпеченої но34
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вими технологічними засобами передачі інформації, вже не
обмежується тенденціями до локалізації соціальних просторів. Це загрожує, на думку багатьох консерваторів, колишній
«справжній» культурній ідентичності. Націоналізм, релігійний фундаменталізм наприкінці ХХ століття формуються як
антиглобалістські тенденції. Новий традиціоналізм виявляється особливо привабливим на тлі постійно мінливого поля
комунікаційного дискурсу з єдиною слабо обґрунтованою
ідеєю — ідеєю толерантності. Їй у сучасному соціальному
просторі успішно протистоїть ідея культурної, етнічної, національної, расової винятковості й самобутності. Ці ідеї, спочатку включені в загальне поле ідеологічного дискурсу індустріального соціального простору, а тому в індустріальну
епоху цілком раціональні, з часом набувають ознак агресивної згуртованості навколо пристрасті до Єдиного, до лише
своєї суто окремої істини.
Два провідних принципів постмодернізму — толерантність і гедонізм — нині стикаються з новим традиціоналізмом або, скоріше, новою архаїчністю масової свідомості.
У результаті цього зіткнення швидше за все з’явиться якась
нова форма ідеологічного дискурсу, більш жорсткого, більш
послідовно обґрунтованого, ніж постмодернізм, і більш здатного вирішувати проблеми глобального суспільства завдяки діалогу між різними культурами, ніж націоналізм або
релігійний фундаменталізм. Видається, що саме парадигма транскультурності може мати глибинне значення для
формування цього нового сучасного типу дискурсу, як для
повсякденності, так і для макрополітики. Проте як завжди
постає питання: а хто і в чиїх інтересах буде автором такої
нової ідеології? Нам добре відомо, як, апелюючи до вищих
цінностей добра і справедливості, можна створити тоталітарну, замкнуту на свою внутрішню логіку соціальну систему. Отже, питання про можливість доповнення наукового
знання ціннісним чинником залишається відкритим.
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Якоюсь мірою в соціо-гуманітарному знанні це питання
нині намагаються вирішити автори теорії сучасного суспільства і культури. У своїй статті Р. Антоніо [Антонио, 2004]
посилається на визначення специфіки проєкту сучасного
теоретизування, що було запропоновано Д. Лівайном. Він
вважає, що сучасна соціальна теорія є міждисциплінарним
«метанауковим проєктом», що визначається насамперед
тривалою стурбованістю науковців та політиків проблемами постмодерну. В такому вигляді соціальна теорія порушує питання, на які треба шукати відповідь навіть за всієї
обмеженості перспектив науки, і забезпечує збереження
цінностей діалогу як альтернативи абсолютистським і трансцендентним нормативним поглядам. На думку Р. Антоніо,
«соціальна теорія надає нормативним питанням історичності, відкриваючи їх для науково обґрунтованих, поміркованих громадських дебатів, що здатні виховувати в глобальному суспільстві плюралістичну, демократичну культуру
взаємин» [Antonio, 1991].
Цінність, яка затверджується соціальною теорією транскультурності, це збереження в сучасних умовах поля раціональності дискурсу. Мається на увазі збереження можливості
діалогу, пошуку нових підходів до вирішення проблем сучасного суспільства. Норма, що її пропонують автори сучасної
теорії транскультурності, — це плюралізм думок, діалог, у
якому кожна точка зору може бути почута, якщо вона висловлена аргументовано і має достатні раціональні підстави. Це не передбачає пошуку єдиної універсальної істини. Це
передбачає, що за всієї відмінності підходів до основ сучасної
раціональності соціальна теорія створює певну мову понять
і концепцій, завдяки якій може знайти місце в культурному
просторі будь-яка точка зору на соціальну реальність, якщо
вона дійсно прагне діалогу.
Спрямованості на конструктивний діалог сьогодні опонують дискурси, які Р. Антоніо називає дискурсами «реак36
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ційної клановості» [Антонио, 2004]. До них можна віднести
сучасні форми неотрадиціоналізму — теорії расової переваги, націоналізму, ідеї відродження патріархальних традицій
в умовах сучасного суспільства. На перший погляд, неотрадиціоналізм займає оборонну позицію відносно дискурсу
глобалізації, виконує завдання збереження національних
і культурних ідентичностей, яким загрожує розчинення в
глобальному світі. Але істотними недоліками прихильників
теорій неотрадиціоналізму є догматизм, неприйняття іншої,
крім їхньої власної, точки зору, а також досить явна ідеологічна заангажованість класичного типу. Не можна сказати,
що соціальні теоретики можуть претендувати на абсолютну
наукову об’єктивність, проте досить вагомою перевагою соціальної теорії транскультурності є збереження простору для
діалогу представників різних наукових підходів і парадигм.

1.2. ПІСЛЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ:

ЛІНІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ
І ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ В ХХI СТОЛІТТІ

Серед сучасних соціологічних та культурологічних напрямів, що йдуть на зміну філософії постмодернізму, можна
виокремити: конструктивізм, теорії «смерті» або «повернення» суб’єкта, що в цілому одна одну доповнюють, оскільки
мова йде про «смерть» суб’єкта класичної філософії в теоріях
культури і «повернення» суб’єкта як актора повсякденних, часто маргінальних практик. Крім цього, дедалі більше місця в
сучасній теорії культури займає аналіз символічного як частини культурного простору та соціального світу. Однією з ліній
аналізу тих концепцій, що прийшли на зміну критичній теорії
постмодернізму, може стати дослідження ідей К. Касторіадіса,
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який розробив постнекласичну концепцію соціального інституту як місця зустрічі символічного і уявного в соціо-культурній реальності.
Конструктивізм — це особливий теоретичний напрям, у
просторі проблем і питань якого працюють різні автори. Спільні ознаки їхніх концепцій полягають у тому, що «соціальні реальності осягаються як історичні повсякденні конструкції індивідуальних і колективних акторів» [Bourdieu, 1993, р. 24].
Історичність у конструктивізмі є вихідною точкою, оскільки в
цих теоріях минуле безпосередньо впливає на сьогодення і закладає варіанти можливого майбутнього. Соціальний світ конструюється не просто в заданому просторі, але ще і виходячи з
минулих конструкцій, у результаті чого в світі повсякденності
існує соціальна пам’ять. Минулі соціальні форми відтворюються і одночасно видозмінюються в ході дій, що мають місце в
повсякденному житті акторів. Майбутнє — поле можливостей,
що відкриваються, спираючись на спадщину минулого і повсякденну працю сьогодення [Bourdieu, 1993, р. 25].
На відміну від індивідуалістської точки зору, згідно з якою
соціальна реальність — це ілюзія для вчених, де немає нічого,
крім слабо структурованих індивідуальних взаємодій, конструктивістські підходи пропонують нові, не подібні до класичних
форм позитивізму форми реалізму соціальності. Вони актуалізуються питаннями щодо «даності» і залишають простір для
множинності реальностей, відносини з якими слід осмислити.
У конструктивізмі погляд на предмет соціології та культурології зміщується — «це не суспільство/культура і не індивіди, а відносини між індивідами (в широкому сенсі, а не тільки
взаємодії віч-на-віч) і також світи повсякденних сенсів, які індивіди виробляють, що слугують їм підставою для майбутніх
дій» [Бергер, Лукман, 1995, с. 23].
Об’єднує концепції конструктивістів те, що в них соціальна
дійсність розглядається не як щось субстанціонально задане,
а як об’єкт, що завжди конструюється у процесі дослідження.
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Отримані в ході досліджень результати — це не встановлені раз
і назавжди закони й наукові істини, а гіпотези, що мають різну
ступінь наближення до реального стану об’єкта вивчення. На
зміну бінарній епістемології (побудованій на протиставленні
істина / неправда) приходить епістемологія різних галузей валідності. Це означає, що про будь-який отриманий результат,
про будь-яку теорію не можна сказати, що вони є «істинними»
або «помилковими» взагалі, «вони є “істинними” або “помилковими” певною мірою, за певних умов, за певних обставин»
[Ritzer, 2013, р. 165]. У цьому випадку основна дослідницька
задача полягає в тому, щоб чітко окреслити межі можливого
застосування теоретичних конструкцій, що своєю чергою призводить до більш суворих наукових процедур, як вимірювання,
так і подальшого аналізу. Така методика потребує від соціологів та культурологів постійної рефлексії над самим об’єктом
дослідження і над власною дослідницькою позицією.
Швидше за все поняття суб’єкта в сучасній теорії суспільства і культури прийде на зміну поняттям особистість, актор
або агент. У чому полягає основна відмінність поняття суб’єкт
від поняття особистість? У тому, що поняттю особистість притаманна певна субстанціональність. Вона обумовлена особливостями характеру, темпераменту — те, що називається особистісною особливістю. Але сама суть особистості оголошувалася
сформованою соціальними процесами, оскільки особистістю
не народжуються, нею стають у процесі соціалізації. Це стало
вже азбучною істиною і сьогодні нічого не дає нам в розумінні
того, як відбувається процес соціалізації та інкультурації. Індивідуальні риси особистості ніби натягуються на вже готовий
каркас, але справа в тому, що такого каркаса не існує. Має місце
процес постійного становлення і взаємодії суб’єкта з тією ситуацією, в якій він себе бачить. Саме ситуація, її контекст, поступово набуваючи рутинізації, формує базові фрейми, які в подальшому накладають відбиток на образ особистості людини.
Особистість, індивід, людина — всі ці поняття відобража39
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ють сталість сутнісних характеристик. Суб’єкт — це поняття,
що дає змогу поєднати в одному образі процеси пізнання, дії і
влади як однієї з характеристик дії. Свідомість суб’єкта в такому випадку постає не як особливий внутрішній світ, де діють
свої закони, не як мікрокосм, упорядкований за аналогією з
макрокосмом, а як тонка оболонка, що приховує хаос необдуманих бажань, імпульсів, які тільки завдяки зусиллю волі або
зовнішньому примусовому впливу тимчасово оформлюються в
образ особистості як особливої індивідуальності, сформованої
умовами соціуму і культури.
Суб’єкт розбивається на три складові — суб’єкт влади,
суб’єкт пізнання і суб’єкт дії. Всі вони об’єднуються в постнекласичному образі суб’єкта, який, з одного боку, детермінований реальністю, її обмеженнями у вигляді різних структур, а з
іншого — маючи здатність до саморефлексії, суб’єкт, усвідомлюючи ці обмеження, якоюсь мірою може отримати можливість свободи. Ця можливість усвідомлення свободи суб’єкта як
поняття-образ відрізняє його від понять-образів акторів і агентів. Актори — це дійові особи, залучені в гру статей або обумовлені правилами соціальних інститутів. Агенти ще меншою
мірою вільні в своїх вчинках, ніж актори. Агенти представляють групові інтереси, є своєрідним втіленням символічного
в реальність. Вони, з одного боку, заручники своїх соціальних
ролей, а з іншого — наділяються найбільшою символічною
владою в рамках тієї частини реальності або групи, яку вони
уособлюють. Поняття «суб’єкт», на відміну від понять «актор» і
«агент», частково знімає однозначність залежності дійової особи від соціальності, культури, наявних ресурсів. У разі вибору
суб’єкта як робочого поняття теоретичної концепції увагу дослідника звертається на діалектичний процес взаємозумовленості суб’єкта і соціальної реальності.
Одним з аспектів процесу такої взаємозумовленості можна
вважати формування символів під час повсякденної міжсуб’єктної інтеракції і зміну картин світу в символічній реальності
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на рівні культури. В цьому плані дуже плідним є підхід К. Касторіадіса до аналізу соціальних інститутів за допомогою дослідження співвідношення в них символічного і уявного. Концепція К. Касторіадіса уможливлює по-новому визначити суть
взаємодії соціальних інститутів і суб’єктів у рамках соціальної
реальності і культурних просторів.
Як уже зазначалося, до специфічних ознак соціальних мереж відносяться закладений у людській діяльності сенс, культурний контекст подій, влада як патерн, вбудований у соціальну реальність, і символічні структури організації смислів
соціальних мереж комунікації. Практично всі ці ознаки соціальних мереж врахував К. Касторіадіс у концепції соціального,
хоча він виходив не з ідеї системного аналізу в чистому вигляді.
Швидше за інтенцією його дослідницького проєкту було, зберігши критичне ставлення до соціальної реальності К. Маркса,
створити не стільки політичну, скільки наукову альтернативу
марксизму. На наш погляд, концепція соціальності К. Касторіадіса — це сучасний варіант західного анархізму, який не має на
меті бунт заради бунту, але розбираючись у прихованих механізмах соціального порядку дозволяє суб’єктові знайти в соціальному просторі місце для свободи дії як для вчинку. Цікаво,
що в цьому питанні теоретичні концепції неотрадиційного
консерватора Х. Арендта і ліворадикального анархіста К. Касторіадіса збігаються.
Концепція соціальності К. Касторіадіса, зокрема, подібна
до поняття публічності Х. Арендта. Обидва автори виходять з
необхідності людини діяти, а не бути маріонеткою обставин.
Хоча, якщо Х. Арендт має песимістичний погляд на сучасне масове суспільство, то К. Касторіадіс є оптимістом — він вважає,
що в усі часи, в будь-якому суспільстві сама соціальність створює можливості для пізнання і, отже, дії суб’єктів. Хоча одночасно та ж соціальність в особі соціальних інститутів створює
псевдореальність з псевдоможливостями. Розгадка відмінності між двома паралельними світами — реальністю символіч41
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ного і уявним світом — і є завдання для нової теорії соціогуманітарного пізнання.
Недоліком класичної соціології К. Касторіадіса є те, що в
ній соціальне ніколи не вивчалося саме по собі, воно співвідносилося з нормою, метою, знаходилися різні підстави поза соціальностю. Насамперед мова йде про трансцендентні цінності
добра і справедливості, пізніше — рівності. Історія в класичних
дослідженнях виступала або як відхилення від норми, або як
органічний, діалектичний розвиток, спрямований до норми,
до мети. До того ж нікого не цікавило питання про те, що означає дія, яке буття дії і що перетворює дію в буття. Аналізувалося суто не дії людей, а етика і техніка. Але «вони не отримували
конкретного осмислення, оскільки ігнорувалася дія як втілення в життя проєктів окремих людей» [Castoriadis, 1987, р. 220].
Реалізація проєктів будь-якої дії в соціальну реальність, в культурне поле — це відкриття нових можливостей.
К. Касторіадіс описує події в історії як відкриття нового —
«це своєрідний прорив первинної уяви і суспільно-історичного.
Цей прорив відкриває нові об’єкти або нові грані описаної реальності і ставить під сумнів значення, що колись були отримані від буття як усталені визначеності» [Castoriadis, 1987, р. 227].
З точки зору К. Касторіадіса, результатом вивчення соціальності повинні стати не чергові теоретичні абстрактні моделі,
засновані на різних метафізичних підставах, а «схеми так-буття суспільства». «Помітні певні елементи системи повинні піддаватися однозначному визначенню. Вони повинні бути пов’язані між собою відносинами причинності» [Castoriadis, 1987,
р. 229]. Можливо, такий аналіз соціальності — це повернення
до позитивізму на новому етапі розвитку соціальної науки.
Проте слід зазначити, що позитивізм за своїми методологічними основами належить до некласичного типу раціоналізму. Цю
«некласичність» позитивізму в соціології завадили розвинути
ідеї світської релігії, які визначали соціологію не стільки як науку, яка створює робочі моделі реальності, скільки як проєкт
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з її перетворення. З іншого боку, саме ідея звернення безпосередньо до реальності фактів, відкидаючи метафізичні абстракції, завела соціологію в своєрідний методологічний глухий кут.
Щоб уникнути цього глухого кута, у роботі з теорією доцільно співвідносити критичну саморефлексію з приводу власної
дослідницької позиції і постійну роботу щодо прояснення основних теоретичних понять сучасної теорії.
Проте повернемося до концепції соціального інституту
К. Касторіадіса і його ролі у визначенні сучасної теорії культури. У соціальному інституті як структурі соціальності К. Касторіадіс виокремлює два взаємопов’язаних, але по суті протилежних, елементи: символічне і уявне. «Інститути можна
розглядати як санкціоновані системи символів. У соціальності
важливий зв’язок означуваного (уявлення, розпорядження,
приписи) з символами, де мета інституту — узаконити цю залежність» [Castoriadis, 1987, р. 139]. Вибір символу ніколи не
може бути абсолютно неминучим або випадковим. Це завжди
вибір тих моментів соціальної реальності, яким опановує символізм, щоб на наступному рівні оформити і «сакралізувати»
матерію священного. Символічна система повинна демонструвати певну узгодженість. Для цього їй необхідно оформлятися
в соціальній реальності у вигляді інституту.
У класичному варіанті функціоналізму вважалося, що суспільство, створюючи для себе інститут, домінує над усіма раціональними і символічними відносинами, які цей інститут
передбачає і породжує. В цьому і полягає головна помилка.
Оволодіння символічною логікою інститутів, її прогресом раціональності — суто історичні (і дуже недавні) процеси, які
слугували поштовхом для розвитку в ХХ столітті соціо-гуманітарних наук.
З точки зору К. Касторіадіса, існує два способи роботи з
символічним у межах соціальної реальності. Перший спосіб —
безпосереднє використання символічного, коли суб’єкт може
дозволити йому домінувати над собою. Другий спосіб — той,
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який дозволяє досягти розвитку наук про культуру: осмислене,
розумне застосування символічного, підсумком чого можуть
стати як технології маніпуляції свідомістю, такі контрконцепції
протидії цим маніпуляціям символічного в критичних теоріях.
Ми ніколи не можемо звільнитися від влади мови, але наша
рухливість і мінливість в цьому не знає меж, що дає нам змогу
поставити під сумнів усе, включаючи й саму мову і наші зв’язки
з нею. На заваді до шляху раціонального оволодіння символічним у соціальній реальності К. Касторіадіс вважає компонент
уявного, що входить до символічної реальністі. Уявне використовується символічним не лише для того, щоб знайти собі
вираз, але і щоб перейти від віртуального простору до чогось
більшого. Головна відмінність між символічним і уявним К. Касторіадіс бачить у зв’язку з реальністю і, отже, раціональністю
символічного і схильністю уявного створювати псевдореальність, паралельно реальності «реальної». «Символічне майже
завжди містить “раціонально-реальну” складову: все, що має
ознаки реальності, необхідно або для того, щоб її осмислювати,
або для того, щоб на неї впливати» [Castoriadis, 1987, р. 145].
Функція уявного інша, ніж у символічного. Вона полягає
у формуванні цілісного уявлення про світ і культуру, те, що в
некласиці називалось картиною соціального світу. К. Касторіадіс визначає цю функцію так: «суспільство повинно визначити свою ідентичність, свою структуру, навколишній світ,
своє ставлення до нього і до своїх потреб та бажання. Без цих
визначень неможливе існування людського суспільства, культури, оскільки все так і залишилося б нерозрізненим хаосом.
Роль уявних значень полягає у відповіді на ці питання, у відповіді, якої нам не можуть дати ні суто реальне, ні раціональне»
[Castoriadis, 1987, р. 167].
Визначивши відмінність між символічним і уявним, спробуємо надати визначення поняттю «інститут» у концепції
К. Касторіадіса. «Інститут — це символічна, соціально санкціонована система, в якій комбінуються в різних пропорціях функ44
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ціональна і уявна складові» [Castoriadis, 1987, р. 149]. Функціональність інституту не може бути обґрунтована всередині
функціоналістської парадигми, оскільки завжди постає питання — функціональність по відношенню до чого і з якою метою.
Поза сумнівом, інститут функціональний, оскільки повинен
забезпечити виживання, але це виживання наповнене різним
змістом залежно від суспільства та культурного простору.
Виходячи з визначення інституту як символічної системи,
яка, з одного боку, повинна бути пов’язана з реальністю, щоб
функціонувати, а з іншого — постійно створює псевдореальність уявного, можна більш чітко позначити суть відчуження
суб’єкта від соціальної реальності. «Відчуження — це автономізація і домінування в рамках інституту елемента уявного, що
тягне за собою автономізацію і домінування інституту щодо
всього суспільства та культури» [Castoriadis, 1987, р. 149].
Одне з ключових питань культурології, за К. Касторіадісом,
може бути сформульоване так: чому саме в уявному, а не в символічному суспільство шукає необхідне доповнення до свого
порядку? Як бачимо, суспільство в концепції К. Касторіадіса
постає колективним суб’єктом, діяльність якого полягає в межах соціальних інститутів. У сучасному світі образ культурного
простору і образ суспільства дедалі більше розходяться в своєму змісті і, найголовніше, кожен з них сам по собі має тенденцію до розпаду.
Криза сучасних соціальних інститутів, з точки зору К. Касторіадіса, є тотальною, і саме цим світ глобальної сучасності відрізняється від усіх інших епох. У будь-якому суспільстві
завжди існувала одна або кілька систем цінностей базових картин світу, які, хоча і конфліктували одна з одною, все ж досить
чітко визначали правила поведінки для представників різних
соціальних груп. «Індивіди завжди отримували від суспільства,
в якому вони жили, не тільки негативні, а й позитивні вказівки,
орієнтації, уявлення про значущі цілі» [Castoriadis, 1987, р. 112].
У кожному історичному типі суспільства провідні цінністі
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орієнтири було сформульовано заново, у специфічній, придатній лише для даної культури формі. В цьому відношенні сучасне суспільство виявляється безплідним.
У сучасній соціальної реальності К. Касторіадіс виокремлює
дві протилежні тенденції. З одного боку, це збільшення темпів
споживання, створення масового суспільства, самотнього натовпу, що, по суті, не є жахіттям реальності, а скоріше проблемою загальної амнезії, тимчасовим відходом від проблем, що
вимагають негайного вирішення. З іншого боку, для сучасних
людей характерна зростаюча потреба в автономії особистості,
пошуку себе і своєї ідентичності.
На наш погляд, істотним недоліком концепції соціального
інституту К. Касторіадіса, як і будь-якої макротеоретичної концепції, залишається відсутність місця для дії суб’єкта. Створюється враження, що суспільство та культура самі утворюють і
символічне, і уявне в межах соціальних інститутів, а суб’єктам
залишається усвідомлювати (або не усвідомлювати) цей символічно уявний світ. З цієї точки зору, концепція К. Касторіадіса
може бути доповнена кількома лініями. По-перше, для більш
предметного аналізу компонентів символічного і уявного в сучасних соціальних інститутах її можна збагатити розробками в
напрямах соціопсихоаналізу влади і ролі ідеологічного чинника щодо формування символів інститутів. Концепцію суб’єкта,
що діє в рамках інститутів, можна запозичувати в концепціях
Ж. Лакана і Дж. Батлера [Лакан, 1998]. При цьому, на наш погляд, доцільно не стільки розробляти концепції суб’єкта і соціальних інститутів окремо, скільки спробувати створити синтезовану концепцію формування символічного як індивідуальної
і колективної практики. Аналіз практик у різних теоріях — ще
одна лінія розвитку теорії транскультурності в XXI столітті.
Аналіз соціо-культурних практик у сучасній теорії:
можливість зняття дихотомії суб’єкта / об’єкта
Історію виникнення концепції практик можна простежити
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від неомарксистських теорій праксісу в працях А. Грамші, Д. Лукач, Л. Альтюссера до поняття практики в теорії соціального
становлення сучасного неофункціоналіста П. Штомпки. В основі марксистського поняття «праксіс» є якась подібність з практиками сучасних теорій діяльності. Це «жива діяльність, що
має внутрішньо властиві їй цілі, які не можна схопити в принципах і процедурах або редукувати до теорії» [Hill, Abercrombie,
Lacan, 2012, р. 292].
Окрім цього, у другій половині ХХ ст. «багато концепцій,
які описують стабільність мовних значень, слідування нормам,
розуміння правил, нерідко використовувалися як пояснення
механізму відсилання до якихось фонових практик, що розумілися як неусвідомлювані і неявні “життєві форми”» [Bourdieu,
2010, р. 25]. Так, можна простежити безумовну наступність окремих тез пізнього Л. Вітгенштена з концепцією практичного
сенсу П. Бурдьє.
На наш погляд, існує менш очевидний зв’язок поняття практики в концепціях П. Бурдьє і Е. Гідденс з поняттями «життєвого світу» Е. Гуссерля і «повсякденністю» А. Шюца. Подібність
полягає насамперед у тому, що в практиці, як і в повсякденності
всі дії індивідів існують у ситуації «тут» і «тепер» та неминуче
визначаються ситуацією контактів «віч-на-віч». Проте головна
відмінність концепції практики від повсякденності в тому, що
в ній маються на увазі структури, що зовнішньо об’єктивують,
обмежують, хоча одночасно і породжують дії індивідів. Повсякденність у феноменології не обмежується подібним чином. Її
хаос структурується смисловими конструктами свідомості акторів, але на початку немає жодних об’єктивних структур.
У деяких сучасних дослідженнях концепції соціо-культурних практик піддаються критиці, яка, загострюючи окремі
моменти, не знімає основної проблеми — яким чином можливий перехід від індивідуальних форм поведінки з їх потужною
мінливістю і непередбачуваністю до досить стійких структур
соціальної реальності. Основний поділ, який один з головних
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сучасних теоретиків П. Бурдьє проводить між теорією і практикою, полягає в тому, що в теорії відбувається певне дослідницьке конструювання, і воно завжди формулюється раніше,
ніж безпосереднє звернення до об’єкта аналізу. Практику ж характеризує безпосередня діяльність, яка частіше визначається раніше від будь-якого раціонального осмислення ситуації.
Звідси — неминучий розрив між теорією і об’єктом її аналізу.
Практика, за П. Бурдьє, є об’єктивованим й інкорпорованим
продуктом практичної історії, структури і габітусу. Практика
має свою логіку, відмінну від логіки наукового аналізу. Ця логіка ґрунтується не стільки на раціональності, скільки на критерії ефективності дій індивідів у ситуаціях повсякденності. Ця
ефективність зазвичай виникає в результаті сумісності індивідуального габітусу зі структурою ресурсів, у якій відбувається
дія індивіда.
Е. Гідденс, на відміну від П. Бурдьє, не виокремлює практику в особливу сферу соціальної реальності. Повсякденність як
соціальну практику він аналізує в контексті теорії структурації. Провідним процесом повсякденності є, з його точки зору,
рутинізація соціальних взаємодій, за допомогою якої, власне,
і здійснюється перехід від індивідуальних форм поведінки до
соціальних структур. З точки зору Е. Гідденс, особливий інтерес представляє не факт зникнення і уривчастості взаємодій у
межах повсякденності, а їх постійне відтворення за нових умов.
Монотонний і рутинний характер більшості соціальних дій не
існує мимовільно, він «є тим, що має постійно опрацьовуватися
людьми, які реалізують цю рутину в своїй повсякденній поведінці» [Giddens, 1991, р. 145].
Сам факт тих зусиль, які актори роблять для відтворення
стійкого порядку повсякденності, зафіксував І. Гофман, а в подальшому досліджувався в напрямі етнометодології. Проте, з
точки зору Е. Гідденса, в дослідженнях недостатньо приділялося уваги аналізу мотивації повторювання поведінки. Основною причиною існування стійких структур впорядкування дій
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і значень або гофманівських «фреймів» у повсякденній практиці є те, що впорядковуючи реальність, вони підтримують
відчуття онтологічної безпеки у більшості акторів. Базова система безпеки, з точки зору Е. Гідденса, багато в чому визначає
глибинний рівень несвідомої мотивації соціальних дій. Таким
чином, у його стратифікаційній моделі дія на самому глибинному рівні мотивації знаходить частку несвідомого; на проміжному — світ практичної свідомості, що є фактичним знанням
про соціальний світ і світ культури, на тлі якого актуально розвивається дія. Рефлексивний моніторинг дії утворює третій рівень — рівень дискурсивної свідомості. Він з’являється тільки
при порушенні процесів рутинної поведінки або в результаті
комунікаційних розривів у повсякденній практиці [Giddens,
2002, р. 175].
Можна простежити безпосередній зв’язок концепції практико-дискурсивного рівня свідомості в теорії структурації
Е. Гідденса з концепцією габітусу П. Бурдьє. Габітус якоюсь
мірою є синонімом рутини Е. Гідденса. Діалектика габітусів
полягає в тому, що об’єктивно адаптовані до глибинного усвідомлення практики не передбачають безпосередню спрямованість на неї і дають суб’єктам дії можливість оволодіння необхідними операціями для досягнення мети. Важливим є те, що
об’єктивно такі успішні дії по суті не є результатом свідомого
підпорядкування правилу. Завдяки цьому в соціальних практиках переважають неусвідомлені правильні дії, без цинічного
тверезого розрахунку; інакше кажучи, суб’єкти дії не переходять на рівень дискурсивної свідомості, залишаючись на рівні
безпосередньої практики.
Дискурсивна і практична свідомість взаємодоповнюють
одна одну в просторі повсякденних дій. Е. Гідденс упевнений,
що неусвідомлені до кінця знання практики мають велику значущість для акторів: «практична свідомість передбачає знання
і розуміння правил і тактики, за допомогою яких повсякденне
життя створюється і відтворюється в часі й культурному про49
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сторі» [Giddens, 2010, р. 149]. Первинні фрейми, функціонуючи
на рівні практичної свідомості, дозволяють індивідам категоризувати безліч обставин таким чином, щоб вони були здатні
правильно реагувати на те, що відбувається, не використовувати при цьому рівень дискурсивної або рефлективної свідомості.
Підсумовуючи, можна сказати, що концепції практики
П. Бурдьє і практичної свідомості Е. Гідденса є своєрідними
спробами вийти за межі традиційної для класичної теорії дихотомії суб’єкта та об’єкта. Вони «приводять нас до ідеї дораціональної основи раціональності, що немає універсального і
апріорного характеру» [Giddens, 2010, р. 291]. Це радше певна
основа дій, сприйняття і оцінки, що визначається тією соціальною реальністю, в якій ці дії і їх сприйняття іншими відбуваються. При цьому слід звернути увагу на принципову відмінність у трактуванні свободи і необхідності дій акторів у концепціях практики П. Бурдьє і Е. Гідденса. У концепції П. Бурдьє
більшість дій у просторі повсякденності обумовлені габітусом
акторів, який був сформований у групах їх первинної соціалізації. Таким чином, виникає образ індивідів, які спочатку не мають впливу на свої дії і які про це не підозрюють, оскільки не
усвідомлюють своєї залежності від того соціального та культурного світу, в якому живуть.
Е. Гідденс виходить з протилежної тези про те, що «всі люди
є розумними та обізнаними суб’єктами діяльності» [Giddens,
2010, р. 384]. Але при цьому обізнаність і здатність до пізнання
як невід’ємна частина практичної свідомості акторів, з його точки зору, відрізняються винятковою складністю і часто не піддаються аналізу за допомогою традиційних методів науки. Таким
чином, у концепції П. Бурдьє дії акторів у повсякденності залишаються обумовленими груповим габітусом, як на рівні практичної, так і на рівні дискурсивної свідомості. Рефлексія над
соціальною обумовленістю власних дій виникає не в повсякденній практиці, не в ситуаціях особистісної кризи чи в рефлексіях наукового дискурсу. В теорії дії Е. Гідденса рефлективний
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моніторинг результатів дій супроводжує будь-яку діяльність,
що має місце в повсякденних практиках, проте, з його точки
зору, цей моніторинг часто здійснюється на рівні практичної
свідомості, не переходячи в артикульовані форми дискурсу. Тут
ми маємо справу з різним трактуванням рефлексії в теоріях сучасної французької та британської шкіл соціальної думки.
Для П. Бурдьє рефлексія спочатку має критичний характер
відносно існуючого соціального порядку, і в цьому плані вона
для нього є не стільки ознакою свідомості актора в повсякденності, скільки характеристикою наукового методу тотального сумніву, запропонованого ще Р. Декартом. Рефлексивність
у силу своєї критичності щодо будь-яких стереотипів оцінки
сприйняття виводить мислення актора на новий рівень, відмінний від повсякденного, і дає змогу створити певну дистанцію
між ним і його габітусом. Тільки в процесі такої рефлексії виникає можливість свободи дії, якої актори позбавлені в силу неусвідомленого проходження рутини соціальних практик. Прагнення до такої свободи є невід’ємною частиною ідей П. Бурдьє,
і його теорія соціальної практики багато в чому створюється
для того, щоб закласти фундамент майбутніх, більш наближених до реальності методів критичної рефлексії над соціальною
і культурною реальністю. Усвідомлення обмеженості і соціальної обумовленості власного мислення, з його точки зору, є першим кроком на шляху звільнення від цієї обумовленості.
У концепції Е. Гідденса відсутнє критичне сприйняття соціального ладу повсякденності. Рефлексивний моніторинг дій
у його концепції є необхідним для акторів не задля того, щоб
осмислювати власне місце в соціальному світі, а для постійного відстеження відповідності результатів дій тим цілям, які актори бажають досягнути. В цьому випадку рефлексія втрачає
критичність і стає частиною свідомості актора, що керується в
своїх діях принципами утилітаризму. Якщо для П. Бурдьє рутина повсякденності є щось таке, що слід подолати, то в концепції
Е. Гідденса вона відповідає потребам глибинного рівня мотива51

Розділ 1. Трансформація наук про культуру: методологічні повороти сучасності

ції соціальних дій, оскільки своїми повторюваними стандартами взаємодії підтримує почуття онтологічної безпеки акторів.
Порушення соціальних практик у періоди кризи призводить до
підвищення рівня тривожності в суспільстві і тим самим дестабілізує його.
Отже, концепція повсякденної практики П. Бурдьє є підставою для критики будь-якого соціального ладу, тоді як концепція Е. Гідденса, навпаки, служить виправданням тому порядку
речей, що склався в суспільстві. У концепції П. Бурдьє практики
соціальних агентів є результатом адаптації габітусу до постійно виникаючих нових умов людського життя. Практики відбуваються в межах більш-менш автономних сфер діяльності, що
мають специфічну внутрішню логіку. Поля в концепції П. Бурдьє ієрархічно організовані, тобто існують узагальнені, глобальні поля, що охоплюють всю соціальну реальність — такі,
насамперед, як поля економічної та політичної влади, — і приватні поля (а всередині них існують субполя) — релігії, освіта,
мистецтва, спорт, філософія, науки тощо. Участь у практиці передбачає зацікавленість, «залученість у гру» соціо-культурних
полів. При цьому економічна зацікавленість — лише одна (хоч
і домінантна в сучасному суспільстві) з багатьох форм illusio.
Поля розрізняються, в них відбуваються ігри з призами і ставками абсолютно різної природи. Крім того, поля гомологічні,
структурно подібні: у кожному полі ведеться боротьба за володіння специфічною формою капіталу між домінантними і підлеглими групами (класами).
Можна стверджувати, що проєкт соціального ладу в концепції Е. Гідденса насамперед визначається рівнем усвідомленості, де рефлективність обмежується тими практичними навичками, які вже не потребують опрацювання в свідомості. Ці
навички багато в чому подібні до концепції габітусу П. Бурдьє.
Він, на відміну від Е. Гідденса, вважає, що рефлексивна складова свідомості агента так чи інакше обумовлена тим соціальним
полем, в якому вона була сформована.
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Поняття практики, що використовується в сучасній культурологічній науці авторами, які працюють в руслі різних теоретичних підходів, має одну істотну перевагу — воно дає змогу певною мірою знімати дихотомію суб’єкта/об’єкта в аналізі
соціо-культурної реальності. Будучи місцем зустрічі суб’єкта із
соціальними структурами і різними варіантами можливостей/
обмежень соціальних дій, практика уможливлює синтезувати
концепції об’єктивізму і суб’єктивізму.

1.3. ЗМІНИ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ
«КУЛЬТУРА» ТА «КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР»
У СУЧАСНИХ СОЦІО-ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
Сучасні дослідження культури, що спричинюють формування принципово іншої, не схожої з класичними концептами
парадигму транскультурності, можна побачити вже в ідеях
культур-соціології, що виникають у кінці ХХ століття і стають
поширеними. Культур-соціологія змінює погляд на головні
концепції культури, пов’язуючи їх з рефлексією науки над собою та над тим, яким чином ідеології, що існують у суспільстві,
здатні впливати на теорії культури. Культур-соціологічний
аналіз доповнюється філософською антропологією, вимогою
зняття властивих європейській свідомості дихотомій (насамперед поділу людини на суб’єкт і об’єкт пізнання, на тіло і
душу) і спробою побудувати цілісне і синтетичне (без дихотомії природознавство/гуманітаристика) знання про людину в
світі «природної штучності», «опосередкованої безпосередності» і «утопічного місця розташування».
У сучасній науці підходи культур-соціології і соціології
знання багато в чому близькі і взаємно впливають одна на
іншу. Ще один принципово важливий для розуміння специфіки
підходу культур-соціології зв’язок утворився між соціологіч53
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ним дослідженням культури і антропологічною проблематикою. Особливе значення цей зв’язок набув у німецькомовній
традиції філософської антропології, біля витоків якої стояв
М. Шелер, а також Е. Кассірер на пізньому етапі його творчості.
Фактично дана проблематика латентно присутня в культур-соціології напочатку виникнення цього напряму. Досить
послатися на концепції розуміння «ідеальних типів» як спосіб
визначити в аналізі різноманіття соціокультурних феноменів
М. Вебера. Повністю прозорою вона стає в феноменологічній
традиції культур-соціології і соціології знання, починаючи з
А. Шюца, який ввів нову предметність — світ повсякденності, а
також у П. Бергера і Т. Лукмана в їхній спільній роботі «Соціальне конструювання реальності». «Відволікаючись від деяких інших впливів і версій культур-соціології, принципово важливо
відзначити її зіткнення з корпусом структуралістських установок та ідей, орієнтованих на виявлення безособових (анонімних) соціальних і передусім культурних інваріантних структур
(стійких зв’язків між елементами цілого), а потім і постструктуралізму, який виступив під гаслами тотальної критики культури як такої і дискредитації ідеї суб’єкта як ідеологічної ілюзії» [Абушенко, 2008, с. 230].
Можна в зв’язку з цим розглянути лінію принципово інших концептів, які визначають у даний час горизонт сучасного
теоретичного аналізу культурних процесів. Ці поняття принципово задають інші рамки наукового знання: «споживання»,
«влада-власність», «соціальний простір-час», «подія», «агент».
У цьому сенсі звертає на себе увагу відсутність у цьому ряду
звичних для «старої» соціальної теорії таких понять, як «соціальність», «суб’єкт», «клас» тощо.
Якщо звернутися до аналізу «нових» концептів, що потрапляють в поле рефлексії або уяви, то неважко помітити, що
більшість з них мають відношення до «символічної» і «психолого-знакової» сфери буття соціуму, тобто безпосередньо
відсилають не стільки до соціуму, скільки до культури. Якщо
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ж узяти, наприклад, такий концепт, як «влада», що начебто
стоїть від вище зазначених концептів «збоку», то і тут виявляється, що мова йде про «владу» в незвичному для теоретиків «класичної» соціальної теорії розумінні: «влада-знання»
(М. Фуко), «влада номінацій» (П. Бурдьє), «влада симулякрів»
(Ж. Бодріяр) тощо.
Як писав П. Бурдьє, держава — не там, де ми її шукаємо і
куди вона нам сама вказує. Вона там, де ми конструюємо і розуміємо світ за допомогою категорій, вкладених в нас освітою.
Таким чином, полем «збирання» нової соціальної теорії може
стати саме дискурс про культуру, в якому знання про соціум не
тільки виробляється, а й використовується. При цьому культура задає граничну межу для побудови сучасної соціальної теорії подвійним чином. Вона санкціонує предметно організовані
онтології і практики, і вона ж легітимізує можливий і прийнятний тип знання про них.
Головна проблема в дослідженні культурних процесів у
сучасній науці існує як проблема подолання «зазору» між «соціальним» і «культурним». До недавнього часу можливість суміщення їх в одному дослідницькому дискурсі або не усвідомлювалася зовсім, або достатньою мірою не рефлексувалася.
Причина цього криється в поділі наукового знання на «науки
про природу» і «науки про культуру» («науки про дух» в іншій
редакції). Навіть якщо ця опозиція не артикулювалася, вона
незмінно була присутня як «тло» під час розробки різних дослідницьких програм у соціальному знанні. Дослідники мали
визначитися — досліджувати соціальність і владу чи духовність і культуру. У цьому ж плані (але в іншій площині) розглядалася і дилема «інтерналізму — екстерналізму». Класичне
знання накладало на пошуки такого роду табу. Некласичні теорії культури працювали в режимі пошуку синтезу «за замовчуванням». Такою спробою створити синтезовану концепцію
культури була «соціокультурна динаміка» П. Сорокіна. Традиційно відповідно до сформованого у традиції розуміння струк55
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тури соціологічного знання під соціологією культури мається
на увазі спеціальна соціологічна теорія (галузь соціологічного
знання), зосереджена на дослідженні проблем духовного життя суспільства.
У нашому ж випадку йдеться про специфічну парадигму
знання, що досліджує культуру її феноменів і динаміку концептуальними і методологічними засобами соціології з метою визначення залежностей між ними і соціумом, його феноменами
й динамікою. Щоб уникнути термінологічної плутанини, яка
призводить до підміни змістів, введемо для позначення цієї
дослідницької позиції термін «культур-соціологія».
У другому ж випадку мова йде про вивчення культури соціологічними засобами на метатеоретичному рівні аналізу, а тим самим культур-соціологія претендує на статус фундаментального
знання про суспільство, в якому саме соціальне починає розумітися, трактуватися і інтерпретуватися в термінах культурного, а
отже, не стільки культура пояснюється через реалії соціуму (що
характерно для традиційного трактування соціології культури),
скільки, навпаки, соціум стає «наслідком» культурних подій.
Проте це правильно лише частково. Адже «соціальне» і «культурне» — це дві сторони тієї самої медалі. Не випадково в некласичній соціальній теорії були сформовані змістовно осмислені
такі поняття, як «соціокультурна реальність», «соціокультурні
феномени», «соціокультурна динаміка» тощо.
Іншу відповідь на можливість синтезу в аналізі соціального та культурного надає неомарксизм — ще одне джерело
конституювання культур-соціології. Більше того, власне і саме
уявлення про специфіку соціологічного вивчення культури і
сам відповідний термін були вперше введені в науковий обіг
в австромарксизмі М. Адлером. Останній бачив завдання культур-соціології у вивченні соціальних чинників становлення,
функціонування і розвитку культурних феноменів (передусім
цінностей і відповідних їм норм), що розглядаються в аспекті їх
визначального впливу на соціум і соціальної взаємодії людей.
56

Наталія Отрешко

З неомарксизму (початково з критики ідеологій як помилкових форм свідомості, що мають соціально-класові детермінанти в соціумі, і тотальної критики капіталізму як особливого
типу суспільства і суспільно-економічної формації Маркса) бере
початок одна з ліній критики культури як критики суспільства. Особливу роль у цьому відношенні зіграла публікація в
першій третині XX ст. «ранніх» робіт Маркса. У них проаналізовано феномени відчуження, антропологічна проблематика,
специфіка регіонального розвитку. Лінію «критики культури» в некласичній соціології продовжили роботи К. Манхейма,
представників «критичної соціальної теорії» Франкфуртської
школи, альтернативної (ліворадикальної) соціології. Розмивання початково заявленої опозиційності структуралістських
дискурсів відносно соціологічного знання почалося з акцентування поруч авторів-структуралістів соціально-політичних
і культурно-історичних контекстів продукування смислів, що
знаково закріплюються в текстах, і в цьому сенсі автономізовані від тих контекстів, які вони породжували. Своєю чергою,
знаково-мовні та психолого-цілісності відкриті до сприйняття
їх контекстів.
Позначене коло ідей у постструктуралізмі сприяло до висуненню в структурних і семіотичних аналізах на перший план
«неструктурного» в структурі і «нетекстового» в тексті, що
й спричинило «розмивання» досліджуваної проблематики в
широкі і багатовимірні соціокультурні контексти, критику
структуралістської методології з позицій постструктуралізму,
а головне — фіксувало перехід до постнекласичного періоду в
європейському культурному та інтелектуальному розвитку.
Культур-соціологія початково розроблялася в проблемному полі некласичного знання, що уможливило зняти низку
методологічних і епістемологічних проблем, з якими зіткнулася класична соціологія. У культур-соціології була установка
на рефлексію над культурою, а відповідно і аналіз розгортання
соціальних практик. Зі свого боку, культур-соціологія, дедалі
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більше переплітаючись з соціологією знання і звернувшись до
проблематики дослідження мовних реалій, також стала розмивати межу між соціальною (соціокультурною) і знаковою, суто
культурною реальністю. Було позначено, що неусвідомлювані
на рівні соціальних взаємодій акторів «глибинні структури відносин» і визначають, власне, суть соціокультурної дійсності,
що репрезентується через знаково-мовність і значною мірою
виступає, отже, як «квазізнакова реальність».
Показовим є факт спроби інституціоналізації культурсоціологічного підходу в 1970-ті рр. Ф. Х. Тенбрукем, Х.-П. Турнем, Й. Вайсем на основі подолання міждисциплінарних кордонів і синтезу різних парадигмальних орієнтацій соціології
як певний синтез соціології знання, філософської антропології, феноменології, веберівської і зіммелевської традицій, ідей
Манхейма і Н. Еліаса, але зі збереженням теоретико-методологічних принципів англомовної культурної (і соціальної) антропології. Ця німецька школа культур-соціології орієнтувалася
на виявлення значення цілісних смислових конструкцій, що
визначають стратегії соціальних дій, на конституювання феноменів соціального, що було розглянуто в тривалій історичній
ретроспективі.
Для позначення таких комплексів Ф.Х. Тенбрук увів поняття репрезентативної культури, тобто такої культури, яка
виробляє ідеї, цінності, значення, що є дієвими в існуючому
соціальному співтоваристві в силу їх фактичного визнання, а
це і конституює ці спільноти. Звідси завданням культур-соціології було визначення і тлумачення (інтерпретація) цілісних
смислових комплексів репрезентативної культури, досліджень
і критики європейської культури. Ще одним завданням у культур-соціології можна вважати зняття міждисциплінарних кордонів між різними формами знання і дисциплінарностями,
що функціонують і розвиваються саме всередині певної культурної цілісності (тобто зумовленими, хоча і по-різному, цією
культурою). Культуру з культур-соціологічних позицій можна
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розглядати як мінімум у предметній, ціннісній, символічній,
текстовій, діяльнісній, технологічній, ігровій, комунікаційній,
суб’єктній та організаційній перспективі, що породжують відповідні концептуалізації і теоретичні розробки.
Жодна з них не може претендувати на універсальне бачення культури, але кожна з них є універсальною в сенсі аналізу
такого зрізу культури, який дає змогу схоплювати її як цілісність, що забезпечує відтворення, функціонування і розвиток
соціуму і всіх його компонентів, починаючи з особистісного і
закінчуючи глобальним рівнем його організованості. Але тим
самим потенціал, нагромаджений культур-соціологією, цілком
може бути продуктивно використаний для вирішення завдань,
що виходять за її власні межі. А саме для прояснення питання
про знання про суспільство в сучасній соціальній теорії.
У соціології та культурології існує кілька підходів до розуміння соціальності і культурного простору. Перший, класичний підхід сформувався в школі Е. Дюркгейма в концепції
соціологізму. Соціальність у даному підході розглядається як
реальність особливого роду, автономна по відношенню до індивідуальної, біопсихологічної реальності. Звідси основна теза
соціологізму Е. Дюркгейма — вивчати соціальні факти та опиратись на них, уникаючи психологічних аналогій. Соціальна
реальність, за Е. Дюркгеймом, володіє універсальними властивостями, аналогічними властивостям фізичної реальності —
вона об’єктивно (незалежно від індивідуальної свідомості) існує і має специфічні, лише їй притаманні закономірності, які
соціологія повинна в ідеалі виявити.
Утім, уже в роботах учня Е. Дюркгейма М. Мосса соціокультурна реальність втрачає свою універсальну природу і не вважається раз і назавжди даною. Ґрунтуючись на дослідженні
соціального життя ескімосів, М. Мосс робить висновок, що в
даному випадку «соціальне життя не підтримується на одному і тому самому рівні в різні пори року, проходить через послідовні і регулярні фази зростаючої і падаючої інтенсивності,
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відпочинку та активності...» [Гофман, 1996, с. 329]. Можна заперечити, що в дослідженні М. Мосса мова йде не про культурний
простір сучасного, модерного типу, а про соціальності в межах
примітивної кочової культури. Але після зауважень М. Мосса соціальність не може вважатися об’єктивною реальністю,
оскільки передбачається, що її базові характеристики змінюються залежно від типу культури в історичному просторі-часі.
Можливі такі гіпотези: соціальність як якась стійкість соціальних взаємодій у межах певного соціального простору існувала
не завжди. Соціальність такого чітко вираженого типу — це характерна ознака індустріального західного суспільства. У міру
посилення процесів соціокультурної мобільності соціальність
втрачає явно виражені ознаки, що дає змогу теоретикам постмодернізму говорити про «кінець соціальності». Тим самим
соціологія, що виникає для дослідження соціальності індустріального суспільства, в сучасних умовах втрачає свій предмет,
якщо продовжує наполягати на пошуку закономірностей об’єктивної соціальної реальності.
Інший підхід до визначення культурного простору соціальності більшою мірою відповідає сучасним соціологічним і
культурологічним концепціям, які можна умовно назвати діяльнісними. Виокремимо кілька характеристик соціальності в
діяльнісному підході.
Перша характеристика: соціальність виникає в результаті взаємодії індивідів і є умовою можливості взаємодії. Соціальність не зводиться до чистої інтеракції в ситуації віч-навіч, вона формує і включає в себе певний надіндивідуальний
рівень.
Друга характеристика: соціальність має на увазі спільність
дій (спільна діяльність на основі колективної інтенціональності, причиною якої є спрямованість дій на «іншого»). Таке
поняття соціальності пов’язано з поняттям солідарності, колективності як взаємної довіри людей один до одного (колективність ліберального типу) або колективності як загальної
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волі (колективність соціалістичного спрямування, особливо
чітко описана в концепції загальної волі Ж.-Ж. Руссо). Крім цих
двох понять колективності існує ще одне — спільність виникає
як проблема феноменології при переході від життєвого світу
окремого індивіда з його біографією до поняття інтерінтенціональності як сумісності та спільності соціальної взаємодії.
До феноменології М. Вебер позначав «орієнтацію на іншого» як
специфічної характеристики соціальної дії і робив висновок про
можливість розуміння дій інших людей за умови їх початкової
раціональності, спрямованості на певну, всіма визнану мету.
Таким чином, зазначимо, що існує кілька трактувань спільності дії в межах культурного простору соціальності. Якщо в
роботах М. Вебера сумісність соціальних дій не була проблемою
для дослідження, оскільки формулювалася ідея загальної раціональності як основи розуміння, то в роботах феноменологів
А. Шюца і пізніше Б. Вандельфельса можливість спільності дій
різних суб’єктів в одному соціальному просторі-часі ставиться
під сумнів.
Таке питання не було актуальним для традиційної системи соціальних взаємодій, оскільки сама традиція створювала
стійкі і постійні, а головне — єдині для всієї системи взаємодії
межі. Якщо ми припустимо, що в традиційному типі суспільства не існувало індивідів як самостійних суб’єктів, а існували рід, клан, сім’я, значить, мова йшла не про індивідуальний
вибір стратегії дії, а про групову або, скоріше, — колективну
відповідальність за вчинки представників тих чи інших соціальних груп.
Спільність дій як проблема можлива тільки в атомізованій
соціальній реальності, яка розпадається на індивідів, а не на
групи. Спочатку в роботах класиків соціології дана проблема
окреслюється у проблему індивіда і суспільства і формулюється по-різному залежно від підходу. У суб’єктивізмі передбачається, що індивідуальні дії своєю повторюваністю створюють
основу для виникнення і підтримки зразка в соціальних ін61
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ститутах. У об’єктивізмі, навпаки, основна проблема взаємодії
індивідуальної та колективної свідомості полягала в суперечності процесу соціалізації, який описувався як процес адаптації свідомості окремої людини під існуючу систему відносин.
Звідси різні варіанти соціалізації — від найбільш успішних до
руйнівних практик.
Можна констатувати, що дихотомія норми/патології в
об’єктивізмі була однією з центральних дихотомій соціальної
теорії. Згодом критерій норми стає дедалі розпливчастим, патологія і поняття девіантної поведінки визначаються як маргінальність соціальних практик, контркультурні і субкультурні
вияви сучасного суспільства.
Сучасні трактування соціальності та культурного простору
припускають взаємозумовленість колективного/групового та
індивідуального, спільного та роздільного буття, розглядаючи
роздільність соціального життя між індивідами умовою синтезування нових якостей, предметностей і зв’язків. Але сам феномен роздільності передбачає «закритість свідомості Іншого» і
необхідність її подолання в ситуації взаємної комунікації. Можливий варіант нерозкритої свідомості одного із суб’єктів комунікації — ситуація так званої односторонньої комунікації або
ситуації маніпуляції свідомістю індивідуальним чи груповим.
Але це не знімає ключової проблеми — проблему розуміння
обома суб’єктами комунікації один одного і загальної для них
ситуації — проблеми подібності інтерпретацій через приблизно однакову систему символів, яка передбачає наявність безлічі інваріантів єдиної смислової основи.
Таку смислову основу, або єдину загальну матрицю-рамку
сприйняття породжує феномен культури. Ось чому в сучасних
соціологічних теоріях по-новому інтерпретується зв’язок соціальності з поняттям соціокультурного і визначається третій
підхід до визначення соціальності в межах сучасної культур-соціології.
У культур-соціології культура виступає не стільки в якості
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чітко вираженої домінанти соціальності, а скоріше як найбільш
загальна межа значень, контекст соціальних взаємодій для всіх
соціальних груп і акторів, що входять до певного соціокультурного простору.
Серед безлічі визначень культури виокремимо ті, в яких
поняття культури розшифровується як межі соціальних взаємодій. За С. Лемом, культура — «це якийсь максимум ускладнення групових та індивідуальних практик, що диктуються
традицією і є соціально обов’язкові. Максимум, межі якого
сягає не кожна група в реальному соціальному житті, але
який в підсумку визначає її потенціал і межу складності соціальної структури» [Лем, 2002, с. 469].
Друге визначення культури дає Дж. Серл [Дж. Серл, 2002]
у концепції соціального конструювання. З його точки зору,
«культура санкціонує соціальність. Соціальна дія легітимна в
тому випадку, коли відповідає вимогам семіотичної системи,
в рамках якої вона відбувається» [Дж. Серл, 2002, с. 469]. Третє визначення культури як системи символів, які є значущими в конкретному соціальному просторі-часі, таке: культурні
символи наділяють змістом повсякденні дії, при цьому сенс
завжди апріорно трансцендентний, а не іманентний вихідної
соціальної реальності. Можлива трансцендентність, заснована
на колективно визнаних цінностях, — образ Бога, вищих соціальних цінностей, традиції, боротьба за соціальну справедливість. Можлива трансцендентність індивідуальна — пошук
себе як вищий сенс життя. У цьому випадку такий сенс також
виходить за межі соціальності, але пов’язаний з ідеєю «турботи
про себе», а не з ідеями універсального блага для всіх.
Культур-соціологи прагнуть обґрунтувати таку тезу: «соціальність завжди культурно оформлена і пов’язана з поєднанням різних форм відтворення досвіду. Динаміка в межах соціальності задається не тільки прагненням реалізувати різні цілі
та інтереси, але й стикається з різними інтерпретаціями вихідних культурних зразків» [Коркюф, 2002, с. 468]. Актори не лише
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включаються в уже сформовані практики, але мають справу
також з готовими зразками поведінки, часто не поясненими
потребами повсякденності. У підсумку перед акторами виникають питання розрізнення «потрібного — непотрібного» і проблема уникнення надмірності в стратегіях «ведення життя».
Виходячи з концепції М. Петрова [Петров, 1991], соціальність можна трактувати як історично різні способи фрагментації (диференціації за носіями спеціалізованих фрагментів
знання / культури) і інтеграції (цих спеціалізованих фрагментів у межах цілого) мінімально необхідного для підтримки дієздатності і розвитку суспільства певного типу масиву знання /
культури в цілому.
У підсумку можна запропонувати кілька варіантів визначення соціальності.
1. Культурний простір як особливий тип реальності зі своїми законами, що існує незалежно від індивідуальних свідомостей. У сучасній соціології з цього визначення запозичується
ідея соціальності як надіндивідуальних існуючих меж соціальних взаємодій.
2. Культурний простір розглядається як мережа взаємодій,
що формується в повсякденних рутинних соціальних практиках.
3. Культурний простір як одна з характеристик людської
діяльності, спрямованої на досягнення результату / цілі і орієнтованої на «Іншого».
4. Культурний простір як можливість сумісності дій різних
суб’єктів в одному соціальному просторі-часі. Соціальність як
підстава для солідарності та довіри.
5. Культурний простір, розглядається як мережа взаємодій,
обумовлених культурними межами, наділених або слабо наділених певним символічно заданим змістом.
Завдяки величезним змінам у методології сучасної культурології одним з найбільш проблематичних понять класичного дискурсу на сьогоднішній день виступає таке поняття, як
«культура». Головною причиною для скептичного погляду на
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це поняття є думка про те, що термін «культура» ґрунтується
на ідеях замкнутості, гомогенності, зв’язності, стабільності і
структурності, тоді як сучасна культурна й соціальна реальність характеризуються варіативністю, мінливістю, конфліктністю та індивідуальністю проявів. Насамперед це є думкою
постмодерністів, визначальною ознакою їхньої антропології.
У постмодернізмі критикується ідея усталеності, субстанціональності культури. Дослідники надають перевагу дискурсивному підходу, де знімається протиріччя між ідеями і практикою, текстом і світом (особливо підкреслено) під час вивчення
культури в класичному дискурсі. Якщо під культурою розуміти систему символів і значень, абстрагованих від інститутів і
практик, що формалізовані і розглядаються самі по собі, тоді
перед нами дійсно приклад того, як предмет антропології зміщується від аналізу культури до аналізу практик [Wright, 1998].
Як зазначає в оглядовій монографії А. Купер [Kuper, 1999], існує
певна ступінь згоди між представниками наук про культуру (і
в першу чергу — культурними антропологами) щодо того, що
включає в себе культура (проте з урахуванням того, що предметом дослідження є і культура північноамериканських індіанців, і мігрантів у США різної етнічної приналежності, але не
культура «людства» або якоїсь абстрактної «глобальної цивілізації»). Культура — це передусім комплекс ідей і цінностей,
колективне породження Розуму. Американські антропологи
також наполягають на тому, що ці символи, ідеї і цінності існують у нескінченному розмаїтті форм [Rosaldo, 1989]. Видається
що, це цілком емпіричне припущення. Однак тенденції філософського релятивізму досить часто виражаються в судженнях
про те, що не тільки звичаї, а й цінності мають культурні відмінності, що здебільшого стосується філософської концепції
Р. Рорті.
Проєкти вивчення трансрегіональних, транснаціональних
і глобальних зв’язків виявляють обмеженість і невизначеність
поняття культури та позначають цим терміном загальні ціліс65
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ності. В якості одного з атрибутів концепту культури локалізм
породжує асоціації з образами культур як дискретних спільнот,
розташованих на певних територіях та ізольованих від зовнішніх впливів. Конструювання образів екзотичних провінцій
та ігнорування процесів взаємодії із зовнішнім світом дають
гарантію того, що опис культури не містить у собі запозичені
форми і процеси творчості й трансформації, що було стимульовано впливами ззовні і породжено їх політекономічними контекстами. Взаємодія антропології та політекономії дозволила
звернути увагу на створення культурних форм у контексті
взаємодії з локальними, регіональними та глобальними системами, а також на збільшення частоти культурних трансферів у
глобальному просторі.
У сучасних дослідженнях транскультурності заперечується антиісторизм культури, запропонований школою Ф. Боаса.
Культури, що стали предметом вивчення антропологів, розглядалися такими, що позбавлені здатності до трансформації,
пересування і географічної взаємодії, на відміну від західних
культур, і тому виявилися позбавленими і власної історії. Виникає нове розуміння культури як цілісності (холізму), зв’язності
й дискретності. Метафора цілісності й методологія холізму, що
характерні для антропології, визначають акцентування зв’язності, що своєю чергою уможливлює сприйняття спільнот як
замкнутих і не пов’язаних одна з іншою. В основі критики концепту лежить уявлення про те, що «культура» — це конструкт,
який помилково приписує зв’язність тим сферам соціального
досвіду, що зовсім їй не притаманна. Головна ідея полягає в
тому, що культури не лише внутрішньо неузгоджені (на противагу уявленням про їх гомогенність), але навіть дезорганізовані й конфліктні [Borradori, 2003].
Суть здобуття антропологічного знання не у видаленні
(відносно інших), але у відділенні (від самого себе). Універсалістський горизонт антропологічного дослідження спричинює
наслідки, які визнають небажаними. Таким чином, у центрі
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антропологічного дослідження виявляється не тільки відмінність двох культурних світів, спостерігача і того, кого спостерігають, але також і асиметрія: опис, спрямований на розкриття детермінант істинної системи, обов’язково набуває форми
сучасної науки. Криза в антропології характеризується повторюваними висловлюваннями про те, що репрезентації культури, більш-менш реальні з ціннісних позицій, є конструктами,
сформованими умовами польового дослідження, неоголошеними правилами дисципліни, теоретичними перспективами і
західними літературними традиціями, що особливо сильно виявляється під впливом політекономічних чинників. Насправді
з’ясувалося, що концептуальні обмеження культури як предмета дослідження є не стільки результатом нестачі наукової
рефлексії або регулярного перегляду підстав достовірності
тих чи інших теорій у процесі становлення соціокультурної антропології, скільки спробою спроєктувати в минуле ситуацію
«політизації культури», характерну для епохи, що настала після Другої світової війни і досягла свого апогею в 1980-ті роки.
Саме в цей час стало абсолютно ясно, що «старі концепції культури» давно опинилися за межею академічного дискурсу і стали частиною більш широкого контексту публічної сфери. Прикладом такої зміни в дослідницькій парадигмі можна вважати
постколоніальний поворот в аналізі культури.
Сучасні тенденції зміни в парадигмі вивчення культури та
в соціо-гуманітарному пізнанні багато в чому перебувають під
впливом філософів постмодернізму та теоретиків конструктивізму. Спостерігається зміна уявлень про соціо-культурну реальність суб’єктів, що в ній діють. Крім того, можна сказати, що
сама культурна реальність стає дедалі динамічною. Це висуває
перед дослідниками завдання, які вже не вкладаються в звичні
теоретичні схеми опису та аналізу процесів у стійких і врівноважених соціальних системах.
Сучасна теорія культурології в даному випадку повинна
виступити як критична метатеорія, що виявляє переваги і не67
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доліки вже існуючих концептів і методологічних принципів
та намічує шлях переходу до нової парадигми в межах соціогуманітарного пізнання. Можна обґрунтувати певну гіпотезу,
що теорії культури нерозривно пов’язані з тією соціокультурною реальністю, в якій вони створюються і обумовлені контекстом історичної ситуації. Окрім критичного аналізу попереднього досвіду побудови теорій культури, автори сучасного
теоретичного знання повинні спробувати окреслити методологічні основи нової парадигми, більш придатної для аналізу
процесів сучасної культурної реальності, ніж розкритиковані
постмодернізмом класичні і некласичні версії. Етап критики
був неминучий, але він уже вичерпав себе, оскільки сучасна ситуація потребує більш зв’язної картини культурних процесів,
що відбуваються на різних рівнях — від макропроцесів світового масштабу до мікропроцесів повсякденності.
У зв’язку з цим одним із найважливіших завдань сучасної теорії культури стає визначення нової категоріальної сітки понять і опис нових методологічних принципів роботи з
цими поняттями, як на рівні теорії, так і на рівні емпіричних
досліджень. На наш погляд, теорія культури не повинна стати
черговою абстрактною теорією, яка презентує умоглядне визначення соціальних процесів та не враховує проблеми емпіричного аналізу реальних фактів. Скоріше за все, її завдання —
це обґрунтування понять як робочих концептів, які можна застосовувати в якості теоретико-методологічного підґрунтя
для збору і аналізу емпіричних даних. Завдяки цьому в новій
парадигмі транскультурності з’явиться можливість подолання
розриву між теорією та дослідницькими практиками культурології.
У зв’язку з формуванням нових принципів соціо-гуманітарного знання виникає необхідність переосмислення теоретичних основ з тим, щоб сформувати цілісне бачення сучасної
соціо-культурної реальності, що передбачає зміну основних
теоретичних метафор. Уява про культурну реальність як про
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певну закриту систему, що складається з окремих об’єктів у вигляді субстанціональних елементів єдиного цілого, змінюється
уявленням про мережі двосторонніх взаємозв’язків у динамічному культурному полі, де субстанціональні елементи відсутні,
а їх місце займають соціальні процеси, які, як правило, мають
зворотний зв’язок. За аналогією з такою динамічною моделлю
культурного поля будується його теоретичне бачення — взаємопов’язана мережа понять і моделей, у якій відсутня онтологічна основа.
Об’єкт дослідження в цьому випадку щоразу створюється
заново, залежно від поставлених дослідженням завдань. Створення такої дослідницької моделі передбачає врахування соціокультурного контексту, тла, які значною мірою визначають
специфіку взаємозв’язків усередині об’єкта та його процесів,
що досліджуються. Мова не йде про створення універсальної
моделі культурних процесів, придатної для будь-яких сегментів сучасної реальності. Швидше за все цей дослідницький підхід передбачає комплексний аналіз локальних транскультурних процесів з подальшою спробою опису якомога більшого
спектра їх взаємозв’язків з іншими.
Для прикладу можна навести можливість аналізу процесів
глобалізму / антиглобалізму в зазначених дослідницьких межах. Оскільки ці процеси діалектично взаємопов’язані, доцільно розглядати їх як вияв мережі взаємодіючих суб’єктів, які
виступають прихильниками протиборчих картин світу, наділених різним змістом в єдиному локальному соціо-культурному
просторі, наприклад у просторі України. У цьому випадку на
зміну універсальній концепції глобалізації або антиглобалізації, що ґрунтується на загальних абстракціях і часто необґрунтованих умовиводах її автора, прийде детальний науковий
аналіз реальних проблем взаємодії суб’єктів, зорієнтованих на
різний сенс дії, в межах єдиного соціо-культурного простору з
подальшим виявленням латентних взаємозв’язків цих локальних процесів із загальносвітовими тенденціями.
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Цінність, яка затверджується сучасною теорією транскультурності, — збереження в сучасних умовах поля раціональності дискурсу. Мається на увазі збереження можливості діалогу,
пошуку нових підходів до вирішення проблем сучасного суспільства. Норма, яка пропонується авторами, що є прихильниками парадигми транскультурності, це плюралізм думок,
діалог, у якому кожна точка зору може бути почута, якщо вона
була висловлена аргументовано і має раціональні підстави.
Це передбачає не пошук єдиної універсальної істини, а те, що
при всій відмінності підходів до основ сучасної раціональності
транскультурність створює певну мову понять і концепцій, у
якій можна знайти місце будь-якій точці зору на сучасну культурну реальність, якщо вона має наукове обґрунтування. У цій
відкритості наукового простору теорія транскультурності протистоїть новим напрямкам неотрадиціоналізму.
На перший погляд неотрадиціоналізм займає оборонну позицію відносно дискурсу глобалізації, виконує завдання збереження національних і культурних ідентичностей, яким загрожує розчинення в глобальному світі. Істотними недоліками
прихильників теорій неотрадиціоналізму є догматизм, неприйняття іншої, крім їхньої власної, точки зору, а також очевидна
ідеологічна заангажованість. Не можна сказати, що теоретики
культури можуть претендувати на абсолютну наукову об’єктивність, проте досить вагомою перевагою теорії транскультурності є збереження простору для діалогу представників
різних наукових підходів і парадигм, а також толерантне ставлення до різних картин світу. Транскультурність передусім
враховує сучасну різноманітність соціо-гуманітарного знання.
Особливістю наук про культуру, на відміну від природознавства, є те, що вони, будучи невід’ємною частиною соціо-культурної реальності, одночасно є рефлексією з приводу
її основних тенденцій. Теоретичні погляди дослідників культури, їхня методологія пов’язана з конкретним баченням ситуації, певною ідеологією, на підтримку якої звертає увагу
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автор наукових досліджень у галузі культурознавства. Поле
протистояння різних точок зору може охоплювати різноманітні дихотомії, найбільш глибинна серед них є дихотомія
суб’єктивізму / об’єктивізму. Окрім цієї дихотомії, що розділяє
культурологію на два поля пізнання, існують інші демаркаційні лінії. Порядок / зміна, структура / дія, життєвий світ /
система — це найбільш загальні поняття, за допомогою яких
розглядається сучасна культурна реальність. Проте головною
теоретичною дихотомією все ж слід вважати питання про підпорядкування або свободу визначення суб’єктів у культурному
полі. Прийняття дійовою особою існуючого порядку речей або
бунту проти нього. За всієї неоднозначності відповідей на це
питання нам здається, що людей, які працюють у науках про
культуру, можна умовно поділити на прихильників тієї чи іншої панівної ідеології і на критиків суспільства, винахідників
нових шляхів вирішення складних культурних проблем глобального суспільства. І ті й інші в різні часи виконують певну
функцію. Консерватори проголошують порядок і стабільність
як вищу цінність і доводять, що тільки завдяки їм суспільство
та культура зможуть перемогти анархію та руйнівні тенденції
індивідуальних, егоїстичних прагнень. Зазвичай це точка зору
елітних, домінантних у культурному просторі спільнот, а також
середнього класу. Ці прошарки завжди тяжіли до впорядкування реальності, щоб мати можливість підвищувати свій статус у
сталій системі відносин.
Інші, критики існуючого порядку, виступають від імені тих
груп, які з різних причин не задоволені тим, яка ситуація склалася в глобальному суспільстві. У своїх роботах вони викривають приховані механізми маніпуляції, властиві будь-якій владі,
описують випадки дискримінації прав тих чи інших соціальних
груп або особистості. Анархія таких мислителів не лякає, вони
схильні швидше знаходити в соціальному порядку джерела
придушення свободи індивідуальності й творчості і не вважають, що з цим можна миритися.
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Залишається відкритим питання: чи можливий третій
шлях? Або в іншому формулюванні: чи можливе створення
такої теорії, яка б хоч частково могла б подолати ідеологічну
прив’язку і політичну заангажованість дихотомії консерватори/радикали? Можна вважати, що теорія транскультурності
має на меті знайти цей третій шлях. У будь-якому випадку робота над уточненням і проясненням базових світоглядних передумов теорій сучасної культури дасть змогу визначити, які
з класичних теоретичних концептів по-справжньому можна
використовувати під час опису та аналізу сучасних проблем та
транскультурних процесів.
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Розділ ІІ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТРАНСКУЛЬТУРНОСТІ:
НОВА ПАРАДИГМА МИСЛЕННЯ

А

льтернативна політика культурного розмаїття, на нашу думку, може бути пов’язана з транскультуралізмом. Це передбачає інший підхід, який вивчає різні життєві
світи, різні системи цінностей і точки зору не лише як проблеми глобальної взаємодії, але як позитивні можливості досягнення креативного співробітництва. Базові принципи нового
транскультурного підходу ґрунтуються на підвищеній рефлексивності щодо «Іншого»: пильна увага до взаємин культури і
влади, визнання складності культури, необхідність в охопленні всієї повноти культурного розмаїття, виховання смирення,
уважного дослідження інших культур, а також взаємного навчання. Транскультуралізм сприяє конструктивній глобальній
кооперації, хоча такий підхід, безумовно, не є панацеєю від усіх
загроз і поширення конфліктів. Його реалізація вимагає як від
теоретиків, так і від практиків подолання безлічі викликів і виходу за межі усталених парадигм і епістем.

Розділ 2. Теоретичні засади дослідження транскультурності: нова парадигма мислення

2.1. ГЕНЕАЛОГІЯ ПОНЯТТЯ
ТРАНСКУЛЬТУРНОСТІ
Історія транскультурності як дослідницької концепції починається з 1940 року, коли етнографічне дослідження «Кубинський контрапункт: тютюн і цукор» (Cuban Counterpoint:
Tobacco and Sugar) [Ortiz, 1995], написане антропологом Фернандо Ортіс, було опубліковано зі вступом його знаменитого
колеги Броніслава Малиновського. Цікаво, що він сам був прибічником діаметрально протилежної теорії акультурації. До
речі, Б. Малиновський в останніх своїх працях періоду Другої
світової війни звернувся до адекватного трактування транскультурації Ф. Ортіса, усвідомивши свою маргінальність як етнічного поляка, тобто нації, пригнобленої нацизмом, — і власного перебування на перехрестях культур.
Ортіс був одним з тих, хто кинув виклик стабільному і статичному визначенню «культури» як стійкої системи цінностей,
прив’язаної до певної місцевості. У своїх поглядах, відстоюючи
дослідження динаміки, а не статики в культурі, він випередив
культурний поворот 1970–1980-х рр. У монографії представлено критику колоніалізму. За допомогою тематичних досліджень, на прикладі виробництва і торгівлі тютюну й цукру, а
також трансформацій, викликаних міграцією на Кубу різних
народів упродовж століть, розкрито сутність кубинської національної культури. На першій сторінці вступу до своєї книги
Ортіс пояснює, чому він відхилив термін «акультурація», який
використовується в інших антропологічних дослідженнях,
присвячених аналізу політичної та культурної ситуації на Кубі.
Замість цього він використовує поняття «транскультурація»,
яке може бути визначено, «щоб висловити різноманітні явища, які відбулися на Кубі в результаті надзвичайно складних
трансмутацій культури, без знання яких неможливо зрозуміти
еволюцію кубинського народу, економічні, правові, етичні, релігійні, художні, лінгвістичні, психологічні, сексуальні чи інші
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аспекти його життя. «Справжня історія Куби — це історія переплетених транскультурацій» [Ortiz, 1995, p. 98].
Транскультурне трактування культурних процесів та ідентичності виходить далеко за межі просто описового антропологічного дослідження. Із самого початку транскультурність
створювала нову оптику, аналітичну рамку, які можна скоригувати і розширити для аналізу культурного простору сучасності. Вступний розділ «Кубинського контрапункту» ознайомлює
читача з «найбільш важливими дійовими особами історії Куби — цукром і тютюном»; в наступному розділі нам повідомляють, що «справжня історія» Куби складається з переплетення
переселень представників різних народів [Ortiz, 1995, p. 98].
Читачі дізнаються про цукор і тютюн як об’єкти та суб’єкти історії, як продукти людської діяльності, але також і як агенти,
вплив яких, з одного боку, розширював можливості, а з іншого — обмежував поле діяльності людей. Короніл описує метод
Ортіса як своєрідну форму «контрфетишизму», завдяки якому
стримується «фетишистський вплив» матеріальних товарів
за допомогою поетичних аналогій і метафор [Coronil, 1995,
р. XXVII-XXVIII].
Ось як, наприклад, описує Ортіс культурне значення двох
товарів, цукру і тютюну: «На Кубі протистояння між тютюном і цукром почалося з моменту їх поєднання в умах конкістадорів. Коли на початку XVI століття в країну прийшли
іспанці-завойовники і почали насаджувати європейську цивілізацію, вони самі опинилися у полоні цих дивовижних рослин. Одне з них торговці, які прибули з-за океану, шанували як
дивне відкриття і дар для втіхи плоті; інше — як диявольську спокусу, послану завойовникам за гріхи, що надавало їм
відчуття дива, збуджуючи їх почуття не гірше алкоголю і, тим
самим, втягуючи їх у нові гріхи» [Ortis, 1995, p. 45]. До того ж
протистояння тютюну і цукру постійно знаходило відображення в народній поезії, музиці, танцях, піснях, театрі, що поступово набувало значення діалектичного ставлення до життя.
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Уважне прочитання цього оповідання, написаного на межі літературного і наукового стилів, дійсно виявляє те, що лежить
в основі сучасних постколоніальних культурах «контргуманізму». «Обидві ці рослини, — як пише Ортіс, — століттями використовували для того, щоб маніпулювати кубинською історією, використовувати в своїх інтересах її героїв і водночас
тримати кубинців у кайданах» [Ortiz, 1995, p. 56]. Ортіс критикує культуру колоніальної повсякденності й створює основу
для нового напряму аналізу культури, що долає онтологічні
відмінності між суб’єктами і об’єктами на користь дослідження людей і речей як рівноправних агентів, які впливають на
формування культурних зразків. Таким чином, Ортіс на десятиліття передбачає аргументи акторно-мережевої теорії Бруно
Латура [Latour, 1993] і тим самим вказує шлях до розширення
контексту поняття «транскультура».
Ортіс порівнює культурні трансформації, викликані колоніальними зіткненнями, з процесом народження і виховання дитини. Хоча діти — це нащадки попереднього покоління,
вони не стають простою копією батьків. Вони розвивають
власну індивідуальність на тлі того, що дізналися і пережили.
Підкоряючись у дитинстві батькам, вони завжди самостійні в
своїх діях. Нариси Ортіса про кубинську культуру — це історія
нації, що складається з безлічі людських груп, від індіанців до
мігрантів «з усіх кінців світу», поневолених або тих, що приїхали з власної волі. Навіть перебуваючи в умовах нестабільності
і насильства, створювали нові умови життя.
Ф. Ортіс визначив кубинську ідентичність як динамічне рухоме явище, таке, що не лише засвоює коди домінантної культури, але й перекладає її на свої символи, створюючи не відомі
раніше коди нової спільної культури. Найважливішою ознакою
транскультурації є те, що «Інший» розглядається не як об’єкт,
на який мають бути спрямовані зусилля по переробці його на
«Свого», а як незалежний самостійний суб’єкт паритетного
діалогу. Трагізм і водночас перспективність такого діалогу як
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культурної взаємодії полягають у тому, що повний синтез двох
культур взагалі неможливий, адже завжди залишаються точки
непрозорості, неперекладності, що запобігає повному привласненню «Іншого» як «Свого». Транскультурація декларує людську різноманітність, плюралізм історії, не погоджується з точкою зору на соціальну історію і сучасність як на однорідність
абстрактних особистостей, що живуть у гомогенному середовищі єдиних мови, культури, релігії і цінностей.
Дослідження Ортіса наукове співтовариство не сприйняло
як особливе відкриття, але з часом концепція транскультурності зазнала певної реакції. Потрясіння, що виникали під час
кризи ліберальних демократій, руйнування структур та інститутів суспільства, які переконливо постулювали усталений
зв’язок між концепціями нації і культури, доводили правильність зроблених висновків науковця. Тому дослідження Ортіса,
хоча і не отримало поширення в академічних колах упродовж
десятиліть, має теоретичну цінність. Воно надзвичайно сучасне для дослідження мереж влади і формування ідентичності,
які створюються людьми, матеріальними об’єктами, медіа та
ідеями, що приводять все в рух. Його комплексний «аналіз політичних і культурних кордонів як вивертів влади» [Asad, 1986,
р. 234] залишається актуальним для вирішення багатьох проблем у гуманітарних та соціальних науках.
Як зазначалося, потенціал теорії Ортіса не був визнаний
до 1990-х років. Переломний момент настав з виданням монографії Марі Луїзи Пратт «Очі імперії: щоденники подорожей
і транскультурного» (Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation), де вона вводить термін «контактна зона». Це відкриття проклало шлях до переомислення поняття транскультурного [Pratt, 1992].
Подібно Ортісу, дослідження Пратт обертаються навколо
імперіалізму, колоніальних зіткнень і культурної спадщини, що
в підсумку спричинює структурну трансформацію культури.
Її цікавлять зміни в «слабших» неєвропейських суспільствах,
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що були викликані культурними контактами, зосереджується на «величезній історичній силі, якою володіли європейські
ідеології життєвого простору і глобального власництва» [Pratt,
1992, p. 11]. Вивчаючи дискурси про «Іншого» в дорожніх нотатках європейців, де автори описували не західних «Інших»,
її увагу привертає взаємодія європейської «метрополії» з неєвропейською «периферією». Як і Ортіс, Пратт звертається до
питань формування невизначеної ідентичності та взаємодії
зі структурою влади в межах культурного обміну. Дослідниця
вважає, що транскультурація відбувається в «контактній зоні»,
яку вона описує як «простір колоніальних зустрічей, простір, у
якому народи географічно й історично розділені і вступають
у контакт один з одним, встановлюючи постійні відносини в
умовах примусу, радикальної нерівності і нерозв’язного конфлікту» [Pratt, 1992, p. 6]. Аргументує Пратт неоднорідністю
й динамічністю культурного простору, які породжені мобільністю, що виходять за рамки регіональних ідентифікацій і
розгалужуються новими засобами сприйняття і виробництва
в «контактній перспективі» [Viehbeck, 2017, p. 11]. Цей новий
бурхливий світ вимагає від сучасних дослідників і нових концепцій культури. У цьому плані опис «контактної зони» Пратт
нагадує впливові постколоніальні теорії, написані на початку
1990-х, наприклад Хоми Бхаби про «третій простір». Це концепція, яку він розробив для вивчення міметичних процесів схвалення — пошуку і перекладу, а також щоб продемонструвати
процесуальний характер міжкультурної взаємодії та ідентифікації [Bhabha, 1994]. Або концепція Арджуна Аппадурая про
різноманітні детериторіальні «ландшафти», які необхідно розрізняти, щоб зрозуміти складність культурних процесів у контексті модернізації і глобальності [Appadurai, 1995]. Як роботи
Ортіса і Пратта, ці підходи підкреслюють важливість культурного як змістоутворювального і центрального місця для розуміння колонізації чи економічної глобалізації. Вони виокремлюють передусім динамічний характер культури, а також роль
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міграції та ЗМІ у виробництві міжрегіональних і транснаціональних ідентифікацій.
Транскультурність як поняття «Transkulturalität» у німецькомовних наукових текстах уперше з’являється в статті філософа та культуролога Вольфганга Вельша відразу після закінчення холодної війни [Welsch, 1992] і коли були опубліковані
«Очі імперії» Пратт.
Центральною проблемою в роботах Велша [Welsch, 1992;
[Welsch, 1996; Welsch, 1999] залишається його концепція культури. Тому концепт транскультурності було запропоновано в
критичному диспуті з німецьким філософом Просвітництва
Йоганном Готфрідом Гердером. Гердер вважав поняття культури локальним, тобто передбачав тісне поєднання народу і
його культури. Він використовував метафору народу як сфери
зі стабільною культурою, як гравітаційного центру, що гарантує його внутрішню згуртованість, що також було оформлено
як ідентичність і розмежування із зовнішнім світом. Велш частково деконструює концепцію Гердера, зберігаючи аналогію
сфери і, отже, образ обмежених культурних утворень, лише
частково релятивізуючи їх однорідність за допомогою аналізу
мульти- і міжкультурних процесів [Welsch, 1999, р. 330].
Таким чином, аналіз взаємодії двох або більше культур як і
раніше слугує засобом для закріплення сприйняття культурних
відмінностей. Слідом за цією критикою транскультурна перспектива має бути зосереджена на самих взаємодіях або, скоріше, на множинних відмінностях / взаємозв’язках, з урахуванням агентів і їх дій. Тому примирення з транскультурністю означає заміну контейнерної сталої концепції культури на концепцію, що враховує культурні процеси у відносинах взаємодії,
проміжках і диз’юнкціях.
Ця транскультурність є те, що її створює, охороняє і відкриває простір, на якому різні групи можуть спільно розвиватися,
входити у взаємні інтеракції і відкривати нові можливості для
колективного існування. Її починають розробляти не просто
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як норму, але й як культурний зразок. Ця ідея, проте, входить у
протиріччя з однією зі складових частин класичного концепту
культури — гердерівською ідеєю про культуру як індивідуальну та локальну. В своїх працях Вельш виокремлює в класичному «гердерівському» понятті культури «три аксіоматичних
положення», з якими потім сперечається [Welsch, 1992, р. 201].
По-перше, кожна культура розглядається завжди як культура національна, що істотно віддаляє її від іншої національної
культури.
По-друге, вона гомогенна. Будь-які практики, форми поведінки й способи мислення, що існують у її межах, є певним інваріантом з незначними варіаціями.
По-третє, локальна культура в гердерівській концепції як
відокремлена від інших монолітна єдність, що може бути описана через метафору локалізованої у культурному просторі
«сфери». У межах теорій мультикультуралізму відбувається,
по суті, поєднання суперечливих ідей — ідеї культурної множинності та ідеї певної незмінної однорідності відокремленої
культури-сфери. У такій концепції множинні культури є самодостатньо цілісними, замкнутими у своїх конвенціях. Зрозуміло, що така внутрішньо суперечлива установка спричинила
виокремлення відмінностей, натуралізацію культурних еталонів, стереотипізацію «Іншого», приписування малим групам
сутнісних спільних рис і, насамкінець, ще більшу фрагментацію суспільства.
Отже, «гердерівське» поняття культури робить дослідників нечутливими до реальної культурної диверсифікації, не дає
можливості вивчення випадкових елементів у культурі, міжкультурних запозичень, еволюції культурних ідей або різних їх
інтерпретацій залежно від культурного контексту. За баченням
Велша, ідея монолітних культур-сфер ніколи повністю не відповідала реальності. Звичайно, в часи створення та розвитку
європейських національних держав поняття «культура» було
одночасно індикатором і чинником розвитку національних
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культур. Це поняття не лише вказувало на тенденції формування національних культур як замкнутих у собі цілісностей,
а й стимулювало їхній розвиток, виступало свого роду утопією,
якій, проте, надавалася певна нормативність.
Нині, однак, «старе» поняття культури втратило цю нормативність. У ситуації глобалізації та вторинної модернізації
національні культури перетворюються на відкриті культурні
простори, виходячи за межі європейського культурного кола
й розширюючи сфери свого впливу. Модерн, «маршрути» якого пролягають практично через усі регіони світу, спричинює
втрату автентичних характеристик локальних культур. Залежно від наближення до конкретного маршруту модернізації локальні культури, по-різному й у різній спосіб, засвоюють ідеї
модерну, такі як: система цивільних прав, народний суверенітет, національне самовизначення, пріоритет соціально-економічного розвитку, нові концепції підприємництва та управління тощо.
Ставлячи під сумнів строго національний характер локальної культури, її гомогенність, інваріантність і відокремленість
від інших монолітної єдності, В. Велш пропонує «нове» поняття
культури, основною характеристикою якого є концепт транскультурності. Для опису цього концепту — та на противагу
старій метафорі «сфери» — він вводить метафору «мережі». Сучасний світ є транскультурним, оскільки є «мережевою» культурою, переплетінням різних ниток, що утворюють культурний «кокон». «Кокони» не є одноманітними. Навпаки, В. Вельш
наполягає на їхній не уніфікованості, вводячи поняття «нової
різнорідності». Кожен «кокон» унікальний у своїх переплетеннях, хоча витканий іноді майже з тих самих ниток, що й сусідній. Подібні «кокони» незамкнені, мають нечіткі розмиті межі
та здатні відірватися від свого локусу [Welsch, 1992].
Ці установки поєднуються з власними картинами світу, етносом, нормативними системами, ідеалами та стереотипами
культур, що модернізуються, перетворюючи їх на гетерогенні
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культурні явища. Крім того, медіа, комп’ютерні технології та
телекомунікації, збагачуючи роль символічного, дають змогу
локальним культурам відірватися від власного локусу й переступити свої межі. Один з провідних теоретиків процесу глобалізації Арджун Аппадураі вказує на те, що завдяки електронним засобам комунікації у соціальному житті сучасної людини
зростає роль уяви. За Аппадураі, «сприйняття технічно відтворюваних образів мас-медіа не лише уніфікує і “обдурює” людей,
про що так багато писали дослідники сучасного суспільства й
культури, але й стимулює їхню справжню реакцію, даючи їм
нові сценарії» [Appadurai, 2001, р. 156], наративи й можливість
вибору життєвого шляху. Аппадураі особливо підкреслює значущість сили уяви у формуванні нових культурних проєктів, у
межах яких нова групова (культурна) ідентичність може виходити за межі національної культури й ставати діаспорною, субнаціональною, транснаціональною культурою.
Таким чином, зробивши генетичний аналіз поняття культури, необхідно відзначити, що склавшись як концепт у XVIII ст.,
поняття неминуче несло в собі дві основні «смислові напруги» — протиставлення культури й природи та уявлення про
локальну культуру як індивідуальної. Переосмислення опозиції «культура-природа» пов’язане насамперед з діяльністю неокантіанців, що вказали на «штучний», «неприродний», символічний характер будь-якої культури.
У середині XX ст. цей новий підхід до розуміння культури
об’єднався зі «старим» гердерівським розумінням локальної
культури, однак як замкнутої у собі «сфери». Суперечливість
у сучасному розумінні культури є перешкодою на шляху дослідження сучасної культурної ситуації як ситуації існування багатоскладових гібридних культур. Вельш робить спробу
«оновлення» поняття, вказуючи на транскультурність сучасної
культури як на основну характеристику, виділяючи концепцію
транскультурного. Автор вважає цю концепцію найбільш адекватною для опису «загадкової форми сучасних культур», що
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знаходиться на межі з мультикультурністю. Такою була його
відповідь на громадських дебатах щодо впливу глобалізації та
міграції на національну культуру в Німеччині.
Для Центру транскультурних досліджень в університеті
Гейдельберга транскультурна концепція Вельша стала відправною точкою для критичного обговорення інших, більш
розроблених концепцій культури. Не випадково загально філософський напрям дослідження транскультури запропоновано в німецькій школі сучасної культурології, що бере витоки з
неокантіанства. З переміщенням концепту культури на функціоналістську основу «нове» розуміння символічного «неприродного» характеру культури несуперечливо поєднується зі
«старою» гердерівською ідеєю культурної індивідуальності,
утворюючи принцип культурного релятивізму як установку на
визнання відносності й множинності культурних цінностей.
Спираючись на ідею різноманіття систем культурних універсалій, дослідники культури (культур) задаються проблемами: як характеризувати цілісності кожної культурної традиції
через дослідження її загальних місць, якогось єдиного для всіх
її носіїв «здорового глузду», як виявляти її типові й магістральні лінії розвитку. Наполягаючи на ідеї цілісності традиції, вони
розглядають культурну взаємодію як комунікацію певних самостійних сутностей. Це «деєвропеєзоване» й «демократизоване» поняття культури стає підставою для теорій мультикультуралізму. Мультикультурність як дослідницьке поняття
використовується для характеристики співіснування на єдиному культурному просторі різнорідних груп і є реакцією на
ситуацію останніх десятиліть. Незважаючи на те, що культурна
диверсифікація була реальністю для багатьох наукових спільнот до середини XX ст., лише в умовах глобалізації вона, втілюючись в образі глобального культурного різноманіття, піддалася необхідній рефлексії.
Прихильники різного роду теорій і проєктів мультикультуралізму розглядають його як гетерогенність сучасних сус87
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пільств і водночас як багатоскладову і множинну ідентичність.
На теоретичному рівні акцент робиться також на необхідності
підвищення престижу кожної культури шляхом підкреслення
рівності груп і надання їхнім членам можливостей публічного
висловлення [Inda, Rosaldo, 2007]. Як реалізації цих мультикультурних проєктів можна фіксувати спроби впровадження
різного роду моделей, таких як північно-американська модель.
Вона ґрунтується на ідеї прийняття культур різних етнічних
і расових груп та етнічних спільнот. Канадсько-австралійська
модель базується на декларуванні багатоскладових форм добровільних контактів множинних етнічних спільнот, що вимушено опинилися в єдиному географічному просторі й що
роблять спробу створення немонолітної культури. Модель європейська орієнтована на співіснування низки рівноправних
національних культур.
Проте всі зусилля з реалізації цих моделей піддано критиці. Цю критику втілено в гострих дискусіях про плюралізм,
толерантність, етноцентризм і основи ліберальної демократії,
які відбувалися у 80–90-ті рр. XX ст. У ході цих дискусій стає
очевидним, що, незважаючи на позитивність і конструктивність головних теоретичних засад мультикультурних проєктів,
їх первинні ідеї були піддані свого роду профанації, ідеологізації та міфологізації. «Спрощення» ідей мультикультуралізму
відобразилося в акцентуванні відмінностей на противагу відстоюванню прав меншин на політичну самореалізацію і соціально-економічну рівність, в екзотизації «інших» культур, що
спричинило врешті широку маргіналізацію носіїв недетермінантної культури.
Однак, на наш погляд, «проблеми з мультикультуралізмом» були пов’язані не лише з вихолощенням критичного запалу «первісного» мультикультуралізму, але й із «внутрішньою
суперечливістю самого концепту культури в тому вигляді, у
якому він склався до середини XX ст.» [Hannerz, 1996, р. 32].
У межах концепцій мультикультуралізму відбувається ситу88
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ація децентрованої, «ризомної», немонолітної культури, що
містить безліч груп з різними конвенціями й власними смисловими універсумами, які знаходяться у полілозі між собою, у
постійному діалозі дискурсів. Ці дебати впливають на формування нового міждисциплінарного підходу до спільних досліджень у галузі «транскультурних досліджень». Ідея полягала в
тому, щоб по-новому осмислити складні соціальні й культурні явища, реагуючи на парадигматичні зрушення на початку
нового тисячоліття. Адже географія економічної і політичної
влади змінилася з появою Інтернету і глобальних соціальних
мереж, що спричинило створення абсолютно нових культурних комунікацій і формування нових систем цінностей. Дослідницька група університету Гейдельберга вважає, що в концепції транскультурності Вельша є кілька дискусійних моментів,
що потребують певної корекції.
По-перше, транскультурація виявляється навіть у до- і
протоісторії. Таким чином ідея про те, що транскультурність,
за концепцією Вельша, обмежена тільки сьогоденням та недавнім минулим і пов’язана безпосередньо з теорією глобалізації,
не може бути правильною. Як буде доведено в подальшому,
транскультурність, по суті, супроводжує всі процеси розвитку
людства і в різних історичних епохах може бути різною.
По-друге, критичне зауваження стосується недостатньою
увагою Вельша до питання європоцентризму класичної концепції культури. Цю проблему, як і проблему європоцентризму
західних методологій, було проаналізовано в знаменитій праці
Е. Саїда «Орієнталізм» [Said, 1978]. У ній доводилося, що погляд
на Схід як на Іншого належить винятково західному суспільству. Натомість протилежне явище — окциденталізм — так
само репрезентує точку зору на Захід з погляду Сходу. Обидва
явища обмежені саме асиметрією спрямування культурного
контексту. Дослідники, зокрема М. Тлостанова, вважають цей
підхід більш плідним, ніж етноцентризм ізоляціоністського
напрямку [Mignolo, Tlostanova, 2006, с. 148].
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Контрапунктний транскультурний процес породжує транскультурні ідентичності, що є носіями кількох культур. Повернення до цієї проблематики відбулося лише з виходом книжки
Е. Саїда «Культура і імперіалізм», де доводилася неможливість
повного розчинення і поглинання підлеглої культури домінантною. Дослідник не тільки показав двоспрямований симетричний процес взаємодії домінантної і підлеглої культур, але й
уперше зайняв позицію дослідника не ззовні, а зсередини описуваної культури, як її частина і учасник.
Транскультурність спирається на особливі прикордонні та
множинні ідентичності, що протистоять образам інтегрованих
культур і цілісних ідентичностей, породжених позитивізмом
і прогресизмом уявлень про історію, що спричиняє до розуміння нації — уявленого конструкту — як монокультурності і
загальної ідентичності на певній стабільній території. Цю позитивістську ілюзію було розвінчано вже у філософії постмодернізму. Головний елемент, який піддається переосмисленню
в транскультурній моделі, залишається в трактуванні різноманітності і відмінності; образ «Іншого» і способи взаємодії різних інакшостей — як створення і врахування мислення Іншого
та рівноправна взаємодія різних моделей світобудови.

2.2. ТРАНСКУЛЬТУРНІСТЬ
ЯК НОВА ПАРАДИГМА В НАУКАХ ПРО КУЛЬТУРУ
Транскультурність є не тільки одним із сучасних напрямів
дослідження в гуманітарних і соціальних науках. Певне коло
дослідників виокремлює її як особливий тип бачення проблем,
певний новий принцип, що в майбутньому може бути сформульований як нова парадигма для дослідження процесів сучасності. З цієї точки зору, потрібно звернути увагу на те, яким чином зміна в парадигмах дослідження може впливати на зміну
загальної наукової картини світу в культурології.
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Під час аналізу картини світу культурологія, з одного боку,
зосереджується на умовах, що обумовлюють специфіку сприйняття світу, тим самим показуючи своєрідність, унікальність
кожної культури. З іншого боку, культурологічне узагальнення
фактів про всі картини світу може допомогти реконструювати
деяку універсальну базову картину світу, яка теоретично має
бути характерна для усіх людей, суспільств і культур [Муравьева, 2014]. Така картина світу, втім, буде занадто абстрактною.
Незважаючи на наявність низки загальних цінностей, властивих усім культурам, інтерпретація кожної з цих цінностей розрізнятиметься залежно від часу і культури. Так, «любов як загальнолюдська цінність розуміється по-різному в античності і
християнській культурі, або ж всередині християнської культури різних станів, наприклад ченців і лицарів. Ті самі явища
одночасно можуть викликати скандал чи вважатися нормою»
[Руднев, 1997, с. 27]. Іншими словами, категорії культури або
світоглядні універсалії включають поняття про простір, час,
рух, речі та ін. У кожній культурі складається специфічний порядок свідомості, де ці та інші універсалії набувають як загального, так і специфічного вигляду. Це і є основні параметри культурної картини світу.
У кожну картину світу входять «етнічні особливості»; універсальні поняття і категорії (час, простір, зміни, причина,
доля, число, відношення чуттєвого до надчуттєвого, відношення частини і цілого тощо: наприклад, категорія числа є універсальною для всіх культур, але «вона глибоко національна
за способом вираження в мові конкретного народу як відображення форми мислення); специфічні ознаки у членів певної
соціальної групи» [Муравьева, 2014, с. 26]. Загальне і особливе
тут виступають універсальними і національними елементами
культури.
Продовжуючи цю аналогію, картину світу в культурології
можна представити як систему координат, на одній з осей якої
містяться культурні універсалії, а на іншій — культурна специ91
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фіка. Особлива конфігурація універсалій і неповторні культурні особливості реального вираження кожної з них створюють
особливу «карту» кожного конкретного культурного простору.
Муравйова розглядає культурну картину світу як результат
моделювання людиною навколишньої дійсності. Вона зазначає: «В найзагальніших обрисах модель світу визначається як
скорочене і спрощене відображення усієї сукупності уявлень
про світ усередині цієї традиції, узятого в системному і операційному аспектах. Модель світу не належить поняттям емпіричного рівня (носії цієї традиції можуть не усвідомлювати
модель світу в усій її повноті)» [Муравьева, 2014, с. 53].
Системність і операційний характер моделі світу дають
можливість на синхронному рівні розв’язати проблему тотожності/відмінності інваріантних і варіантних відношень, а на
діахронічному рівні визначити залежність між елементами
системи і їх потенціями історичного розвитку» [Mercer, 1990,
р. 404]. Важливо відмітити, що в картину світу входить уся
сукупність уявлень про світ, а не найважливіші уявлення про
нього. Іншими словами, формування картини світу, це не відбір засадничих для соціального життя певної групи традицій,
цінностей, ідей, а моделювання усієї системи традицій у цілому, тобто конструювання інтегрального образу світу, що охоплює усі його істотні характеристики [Руднев, 1997, с. 99]. Але
і в цьому підході єдність не відкидає відмінності картин світу,
пов’язаних з культурно-національною і тимчасовою специфікою. «Культура зберігається завдяки наявності картини світу,
де інтегровані воєдино універсальні елементи (знання, представлення, цінності тощо), загальні для всього людства, але
неповторно закладені у свідомості кожного народу» [Pollock,
2016, p. 43].
Процеси глобалізації, що активно відбуваються у сучасному світі, спричинюють уніфікацію культур і нівеляцію унікальності кожної окремої культури. Культурна картина світу — це
один з бар’єрів на шляху глобалізації. Різноманіття і єдність
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картини світу, на думку В. Руднєва, наочно демонструється на
прикладі особливостей картини світу культури ХХ століття
[Руднев, 1997, с. 127–130]. Ця культура, безперечно, не є однаковою, тому в ній можна виділяти окремі (і нерідко протилежні) картини світу — символістську, сюрреалістичну, постмодерністську тощо.
Порівняно з попередніми періодами ХХ століття, з одного
боку, найбільш культурно диверсифіковане. Проте таке різноманіття ще не означає, що не існувало характеристик, які об’єднують культуру ХХ століття і відокремлюють її від культур інших періодів. Так, основною відмінністю культури ХХ століття
від культури ХIХ століття є орієнтація першої на текст. Для XIX
століття важливим було протиставлення матеріального буття
і свідомості, і в цілому культура відповідала на це питання в
дусі позитивізму — стверджуючи пріоритет буття, реальності
над духом і інтерпретаціями. Для самосвідомості ХХ століття
більш важливим виявилося питання про співвідношення тексту і реальності. Для некритично налаштованої буденної свідомості текст (наприклад, ідеологічні конструкти засобів масової
інформації) набуває ще більшої реальності, ніж те, що людина
насправді бачить навколо.
З іншого боку, велика частина філософських течій і напрямів мистецтва в ХХ столітті порушують кордон між текстом
і реальністю в зворотну сторону, демонструючи, що багато
з того, що ми вважали реальністю, не більше ніж мовні конструкти (найбільш послідовний у цьому процесі постмодернізм з його вимогою деконструкції). Окрім зазначенного, в ХХ
столітті пом’якшилося різке протиставлення суб’єкта і об’єкта,
характерне для міркувань про світ, щонайменше, з початку Нового часу і міркувань Р. Декарта в сфері методу. Тепер спостерігача і досліджуваний світ почали розглядати у нерозривній
єдності. Це, безсумнівно, серйозно трансформувало картину
світу [Sheller, Urry, 2006, р. 54].
Найважливіша культурна характеристика епохи відобра93
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зилася в масштабному переосмисленні традицій і зміні ставлення людини до різноманіття картин світу. Руднєв пише про
це так: «XX століття зрозуміло, що жодна картина світу, взята
окремо, не є вичерпною, завжди потрібно подивитися на те,
якою є зворотний бік медалі. Тільки так можна більш-менш
адекватно судити про ціле» [Руднев, 1997, с. 130].
Нарешті в ХХ ст. дедалі помітну роль у формуванні картини світу стала відігравати культурологія, що зайняла місце
«теорій середнього рівня», що знаходяться між філософією та
іншими науками. Будь-яка культура розвивається і відтворюється завдяки картині світу, що включає в себе універсальні
ідеї, уявлення, почуття, цінності, єдині для всього людства але
переосмислені в свідомості кожного народу і особливим чином
виражені в його культурній практиці. Унікальність і неповторність картини світу забезпечується особливою конфігурацією
універсалій і унікальними особливостями реального вияву
кожної з них.
Аналіз безлічі картин світу, створених різними національними культурами і епохами, можна вважати одним з головних
завдань культурології. Якщо одним із завдань дослідження
культури був пошук картини світу, що найбільш правильно
відображає реальність, то тепер за безліччю з них визнається
право на відображення якоїсь частини істини. Культурологія
виступає посередником, сполучною ланкою між філософією
культури і конкретними дисциплінами мистецтвознавчого або
культурно-прикладного плану. З одного боку, вона узагальнює,
систематизує, синтезує дані про локальні аспекти розуміння
світу, сприяючи формуванню узагальнених (філософських)
уявлень про картину світу. З іншого боку, вона є провідником
і тлумачем філософських ідей і світоглядних орієнтирів у сфері
культурної діяльності. Однією з головних ознак зміни картини
світу в сучасних науках є формулювання принципів некласичної реальності на основі дослідження концепцій повсякденності та теорії комунікацій у соціальній феноменології.
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Якщо вважати, що в сучасній картині світу дедалі більшого
значення набуває комунікація між «Своїм та Іншим», то в такому
сенсі можна вважати, що головною ознакою культурної реальності сучасності стає не культура, як стала система цінностей в
її класичному розумінні, а саме культурна межа та її постійний
перехід. Транскультура — це нове символічне середовище проживання людського роду, яка приблизно так само відноситься
до культури в традиційному сенсі, як культура відноситься до
природи. Транскультура визначається як розсування кордонів
етнічних, професійних, мовних та інших ідентичностей на нових рівнях невизначеності й віртуальності. Вона створює нові
ідентичності в зоні розмитості й інтерференції та кидає виклик
метафізиці самобутності, є характерною для націй, рас, професій та інших усталених культурних утворень.
Дослідження транскультурних практик та пов’язаних з
ними конфліктів і латентних протиріч розпочалися у Латинській Америці в кінці ХХ століття. Результатом цих досліджень
став розвиток мало відомої в Україні карибської екзистенціальної філософії другої половини XX ст. Нині у західній науці
розроблено низку теорій транскультурності, зокрема теорія
Сепіра-Уорфа концептуалізації іншого в транскультурних просторах, концепція дисемінації Х. Баби і Ж. Дерріди (діалог з відмінністю), сучасні концепції національного й постнаціонального у світлі проблеми культурного діалогу [Marcus, 1997].
Окрім цього, до дослідження проблематики транскультурності варто вважати приналежними критику основних асиміляційних концепцій культурної взаємодії, аналіз проблем
культурного перекладу в постсучасну епоху, критику постколоніального дискурсу в роботах Б. Мор-Гілберт і Б. Ешкрофта.
Основною ознакою транскультурних досліджень є їх міждисциплінарність. До таких міждисциплінарних концепцій можна
віднести теорію транскультурного індивіда, у якій відображено основні аспекти проблеми суб’єктності в новому світовому
порядку. Також відбувалися дослідження зміни розуміння ес95
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тетичного та етичного в часи глобалізації, критичний аналіз
і порівняння мультикультурної і транскультурної моделі, різноманіття дискурсів інакшості в сучасній культурній динаміці
[Schachtner, 2015].
Однією з основних тез транскультурних досліджень є те,
що «культура» складається з процесів взаємодії, обігу та реконфігурації. Культура постійно змінюється, рухається, адаптується і робить це через контакти і обмін за межами реальних або
передбачуваних меж, якщо дивитися на неї з точки зору транскультурної перспективи. Акцент на транскультурності як на історично вкорінені феномени відносності змушує дослідників
звертатися до таких наукових проблем, які мають глибокий
резонанс з політичними, соціальними та культурними проблемами в глобальному світі, наприклад такими, як структурна
асиметрія і економічна нерівність, міграція чи соціальна трансформація.
Наприклад, у Гейдельберзькому університеті дослідники
виходять з принципу, що всі ситуації та їх контексти, будь-які
дії, події, ідеї чи матеріальний об’єкт — в принципі можна розглядати як транскультурні. Замінюючи культурологічну парадигму, що спиралася на дослідженні культури націй, транскультурна парадигма займає її місце і в майбутньому може
наблизитися до статусу того, що Джорджіо Агамбен називає
урфеноменом [Agamben, 2008], це не тільки абстрактна ідея, а
скоріше конкретна реальність, що поєднує явища і їх концепції. З точки зору Агамбена, такі urphenomenona відзначені не
тільки історичним, скільки парадигматичним і онтологічним
змістом як глибинною передумовою пізнання [Agamben, 2008].
Дослідники сучасної Гейдельберзької школи пропонують
розглядати транскультурність як парадигму саме в цьому сенсі. Мішель Фуко і Томас Кун визначали парадигми як конкретні
історичні кон’юнктури, що розвиваються в якості нормативної
та регулювальної сили. Для Куна парадигма була критерієм
наукової істини, регулятором, що визначає цінність наукових
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тверджень і впливає на ідею про те, що взагалі слід вивчати
дослідникові. За словами Куна, зміна парадигм ставить під
сумнів ключові поняття та методологію дослідження [Kuhn,
1962]. Тоді як концепція Куна першою чергою була спрямована на опис парадигм у точних науках, Мішель Фуко пропонує
інший погляд на епістемологію, який полегшує його застосування для більш «м’якого» предмета гуманітарних наук. Фуко
вказує на силу, навіть на владу ідей, яку вони мають завдяки
системі тверджень, зміщення яких може радикально перекроїти кордони того, що можна висловити — і про те, що може бути
відомо [Foucault 2002, 1969].
На наш погляд, це стосується і транскультурності. Ми вважаємо транскультурацію фундаментальним культурним і соціальним процесом, притаманним не тільки великим соціально-політичним утворенням, але і будь-якій соціокультурній
груповій культурі. Перспектива, створювана цією передумовою, розкриває ризомні патерни [Delez, Guattari, 1987, p. 12]
культурних утворень різних видів, які пронизують і формують
один одного, їх багатошаровий зв’язок, нелінійні тимчасовості
і порушення. Транскультурність відкриває універсалістський,
цілісний і деконструктивістський погляд на світ, який вимірюється. Тому ми стверджуємо, що транскультурна перспектива
може (і повинна) завжди бути частиною евристичного набору,
оскільки вона відкриває додатковий вимір аналізу, що може
кардинально змістити фокус аналізу.
Залучення транскультурності як базового принципу дослідження є відповіддю на серію зрушень та поворотів парадигми
класичної культурології і подальших міждисциплінарних дебатів в останні два десятиліття. Це стосується і різних зрушень
парадигм, які були названі «поворотами» — «культурний поворот» [Bachmann-Medick, 2014], «просторовий поворот» або
«поворот мобільності» [Jackson, 2003]. Префікс транс- вказує
на зміну або розширення поглядів у гуманітарних і соціальних
науках та допомагає розглядати, знаходити і відстежувати різ97
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ні «точки входу» або дослідження культурного обміну та перекладу [Asad, 1986]. В останні десятиліття підходи, що враховують цю зростаючу мобільність, розвивалися як протилежність
«односторонньому шляху» геофізичних досліджень, картографування націй (методологічний націоналізм) і регіонів (краєзнавство). Вони беруть свій початок від євроцентристських
академічних дисциплін і концепцій, у яких використовувалися імперські й колоніальні образи, історіографія та політика
ХІХ століття. Критичний підхід до цієї концепції статичної моделі культури сформований під впливом постколоніальних досліджень. Вони безперечно зіграли важливу роль у виявленні і
зміні підходу до аналізу культурних асиметрій, а також запропонували нові шляхи для розвитку нових концепцій [Nadig,
2004]. Проте транскультурна парадигма відходить від аналізу
суто (пост)колоніальних практик і, не в останню чергу, за рахунок розширення фокусу набувають нового орієнтиру для розвитку теорії сучасної культури і виявлення слідів транскультурного в усі часи і в усіх просторах.
Транскультурний фокус — це процесуальний і багатосторонній погляд на культурну практику, наприклад «Географія
процесів», що її увів у вжиток Арджун Аппадураі [Appadurai,
2001]. Таким чином, кілька географічно гнучких мереж можуть
бути ідентифіковані як такі, що працюють динамічно в різних
масштабах, в різноспрямованих просторах і з різною темпоральною швидкістю. Це дає змогу вивчати «глибоку» локальність і глобальність, а також шкідливі впливи і розриви, швидкості та інерції, замість того, щоб припускати стійкий плавний
потік між географічно закріпленими межами.
Зв’язності — це динамічні відносини і процеси, що об’єднують не тільки сучасні національні держави та соціальні інститути, а також зниклі спільноти, мови, соціальні стосунки, ринки, засоби масової інформації тощо. Транскультурний підхід,
як ми його розуміємо, повинен явно фокусуватися на зв’язках і
стосунках, розривах і протиріччях, і не тільки між національни98
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ми державами та їхніми попередниками (королівства, імперії),
але і серед спільнот та суб’єктів, що не мають громадянства,
транснаціональних організацій. Транскультурна парадигма
переводить погляд на порожнечі, переходи і обміни і, таким чином, переміщує будь-який вивчений приклад у простір відносин і випадковостей. Ці точки зору підкреслюють заплутаність
і взаємозв’язок, а також визнають динаміку протистоянь, прихованих конфліктів і дисонансів [Sheller, Urry, 2006]. Транскультурний погляд зосереджується не лише на тому факті, що дві
ситуації пов’язані, але й на тому, що з’єднання в культурі завжди передбачає те, що хтось у нього включений, а хтось виключений. При цьому необхідно враховувати зміщення кордонів
від глобального на транслокальні взаємини. Можна сказати,
що транскультурний підхід потребує більшого розуміння зсуву кордонів, ніж адитивна історія європейських національних
держав і культурної спадщини.
У контексті «транскультурного повороту» вирішальну роль
культурної антропології не може бути переоцінено. Ця дисципліна спричинила нове формулювання питань про проблему культури і створила дослідницьке поле для дискусії. Все це
викликало такі драматичні перетворення, як зміна самосприйняття європейської культури і критичні роздуми про інші дисципліни в гуманітарних і соціальних науках, які сьогодні стали
ключовими постулатами транскультурних досліджень і вплинули на переосмислення краєзнавства [Houben, 2017]. Одна з
причин — самокритичне ставлення до колоніального минулого етнології як дисципліни, що стала інструментом легітимації
і доказів колоніальної й расової ідеології та риторики з 1980-х
років. Зокрема, такі культурні дебати, що відомі як «криза репрезентації» [Takeda, 2012], заклали основи для зміни ролі
емпіричних досліджень на підтвердження етнічних і расових
стереотипів, культурних відмінностей (як особливостей) і ролі
в них наративів сучасності («альтернативних сучасностей»).
Під впливом французьких постструктуралістських дискусій
99

Розділ 2. Теоретичні засади дослідження транскультурності: нова парадигма мислення

про владу, більше, ніж під впливом англо-американського дискурсу про постколоніалізм і переважно західноєвропейської
концепції взаємодії з постмодерном як кінцем «великих оповідань» (також з точки зору наукової епістемології), антропологи сформували потребу дослідження взаємозв’язків [Hannerz,
1996], культурної локальності [Appadurai, 1995], переосмислення просторової політики деколонізації [Chow and de Kloet,
2014], множинності населених пунктів і проблеми методологічного коригування [Marcus 1995; Geschiere and Meyer 1998].
Таким чином, завдяки транскультурності відбулася відмова антропології від дослідження «сучасних», «західних» культур порівняно з «не західними», «корінними» культурами. Під
дією критики цього підходу було запропоновано транскультурну альтернативу [Inda and Rosaldo, 2007; Tsing 2005]. Цікаво, що інші дисципліни, такі як історія і історія мистецтва,
звернулися до цієї проблематики пізніше і з різних позицій
дійшли до тих самих висновків та змін концепцій і методів, до
необхідності звернення до агентів і агентств, до об’єктивності
й мобільності, закликаючи до глибинного аналізу політичних
та владних чинників і усвідомлення безлічі проблем [Kravagna
2017, р. 15]. Це пояснює акцент транскультурних досліджень на
процесах і моментах зустрічі, обміну та навіть «зіткненнях» на
межі локальності [Strathern, 1995]. Як історія мистецтва, так і
антропологія не надавали уваги питанням глобальних зв’язків
і запозичень культурних зразків. Обидві ці дисципліни розділяли «традиційне» і «сучасне», «високе» і «низьке» мистецтво.
У сучасних дослідженнях більше уваги приділяється агентству,
матеріальності та політиці представництва з новою чутливістю для досвіду і багатосторонності в їх відповідних дисциплінарних тимчасових межах, лініях напруги і конфлікту [Weigel,
Gaines, Wallach, 1995].
Транскультурність стала початком нового бачення для таких дисциплін, як історія мистецтва і антропологія, наприклад
вийти за межі усталеної точки зору насамперед шляхом кри100

Наталія Отрешко

тичного вивчення таких усталених «натуралізованих» понять,
як «творчість», «оригінал» і «копія», «вплив» або «запозичення» [Kravagna, 2017], які часто було використано в міркуваннях
про «тягарі репрезентації» [Mercer 1990; Juneja 2011]. Відбувається зміна термінології та наукові дискусії про розширення
можливостей таких понять у сучасній культурології, як «корінний», «традиційний» або «автентичний» з точки зору постколоніальної історії Сходу [Fillitz, 2010].
В останні роки на історичні дослідження відбувається
сильний вплив з боку транскультурної парадигми. Історики
дедалі більше кидають виклик європоцентризму, але все ж
використовуючи при цьому універсальний історіографічний
підхід, який став домінантним завдяки розвитку історії як академічної дисципліни в ХІХ столітті. Так само як і Європа з такою
монолітною точкою зору навряд чи була сприйнята як сформована колоніальними, імперськими, міжнародними відносинами або його «периферією».
Транскультурна парадигма надає суттєвих поштовхів до
розвитку нових ідей у культурології та допомагає побачити
інші сторони сучасності. Але у цього підходу є багато критиків.
Переважно транскультурність засуджується за розмивання дослідницької методології і термінології, а не лише за посилення диференціації. Дійсно, мета будь-якого транскультурного
підходу має полягати в конкретизації методологічної перспективи для того, щоб зробити внесок у дослідження сучасних,
складних культурних процесів.
Транскультурність формує трансдисциплінарність розуміння, що може стати підґрунтям будь-якого гуманітарного або
соціально-наукового підходу. Щоб розкрити навіть сегменти
ризоми, сучасна дослідницька практика потребує багатопрофільних і часто багатомовних фахівців. Водночас існує точка
зору, що конкретна (і надійна) транскультурна методологія
може бути розроблена тільки шляхом адаптації до дисциплінарних рамок. Тому цілком закономірно, що транскультурний
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підхід, ймовірно, спричинить продукування власних сліпих зон
у методології. Наприклад, більше уваги буде звернено на заплутаність культурних процесів на рівні повсякденності, аніж
на аналіз макропроцесів, або буде ігнорувати можливість культурного порівняння [Duindam, 2018]. Не можна заперечувати
того, що практики дослідження транскультурності мають свої
межі, які починаються, наприклад, з величезної потреби в нагромадженні складної інформації, що потребує багато часу.
Ще одна критична лінія — це передбачувана тенденція
транскультурності менш відверто ставитися до агоністичних
конфліктних відносин, на яких було зосереджено постколоніальну теорію, а саме на проблемах структурного детермінізму
в наукових мовах, нерівності меншин відносно влади та політики виключення [Kravagna, 2017, p. 11].
Але замість того, щоб шукати слабкі місця і додавати ще
один «гострий, але порожній» термін до «червоного списку»
з точки зору неоднозначних академічних «канонів», слід визнати силу акценту в необхідності розкриття дисциплінарних
перспектив для подальшого вивчення питань, що постають перед дослідниками сучасності. Хоча в критиці може бути частка правди, але альтернативні шляхи вирішення проблеми можуть, у нашому розумінні, бути пристосованими до багатьох
точок зору.
Таким чином, формування транскультурної парадигми означає свідому зміну поглядів. Транскультурні дослідження потребують епістемологічної відкритості, готовності до критики
і ставлення під сумнів навіть усталені знання. Отже, незважаючи на те, що транскультурні відносини можна вважати ознакою
майбутнього, їхня реалізація на практиці вимагає постійного
критичного аналізу. Більш того, нерівність сил може створити
ситуацію, за якої домінуючі політичні сили зовсім не будуть зацікавлені в просуванні принципів транскультурності, оскільки
їм здається більш вигідним, як і раніше, проводити культурну
політику домінування.
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З іншого боку, транскультурність може бути використана
як опозиційна сила, щоб кинути виклик глобальним елітам.
Глобальні еліти, навпаки, можуть бути прихильниками політики прихованої чи явної асиміляції ліберального космополітизму, оскільки така політика більшою мірою обслуговує їхні інтереси. Інші соціальні сили і рухи можуть отримувати емоційне й
політичне підживлення від ідеї збереження традицій і розмежування культур у дусі сучасної політики мультикультуралізму. Їх прихильники будуть продовжувати наполягати на такому
збереженні традицій, що на перший погляд не викликає проблем, і таким чином чинитимуть опір транскультурним принципам у політичній етиці.
З огляду на ці потужні сили протидії транскультурності потрібні досвідчені і віддані адвокати, щоб рухатися вперед до реалізації своїх принципів у реальність.
Хто і за яких умов зможе стати ефективним прибічником
та пропагандистом транскультурного? Хто може стати агентом
цієї глобальної переорієнтації в політиці культурного розмаїття для сучасного глобалізованого світу? Різні теорії глобального управління і глобальної демократії позначають по-різному
ключового агента змін на часто протилежних ідеологічних полюсах. Наприклад, прихильники традиційних полікультурних
підходів стверджують, що будь-які зміни в глобальній політиці
повинні бути запропоновані міжурядовими інституціями, таким чином припускаючи, що держави (і, зокрема, більш сильні
держави) повинні прийняти політику транскультурності, щоб
просувати цю альтернативу.
Новітні підходи до глобального управління за участі багатьох зацікавлених сторін припускають, що недержавні суб’єкти
(наприклад, громадянське суспільство, ЗМІ, політичні партії)
можуть також спробувати вплинути на розвиток транскультурності в глобальних політичних процесах. Прихильники ідеї
світового федералізму припускають, що нова культурна політика може бути сформована завдяки новому глобальному уряду
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і майбутньому глобальному парламенту, хоча такі інституції
можна вважати неможливими для реалізації. Проте яка б стратегія реалізації не була можливою в сучасному світі, транскультурна альтернатива потребує подальшого вивчення.

2.3. ПРИНЦИПИ ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ ЕТИКИ
До недавнього часу більшість теоретиків і практиків управління глобальною економікою фактично заперечували існування культурного розмаїття або уникали вирішення пов’язаних з цим проблем. Заперечення різних моделей розвитку
глобалізованого світу відбувалося під безпосереднім впливом
ліберально-універсалістської концепції космополітизму. Ігнорування проблем різноманіття було також характерним для
неоліберального комунітаризму. Жоден з цих поширених підходів не був у змозі вирішити нагальні проблеми управління
глобальними процесами. Третій варіант, що його нещодавно
запропонували дослідники як варіант інтеркультуралізму і
постмультикультуралізму, не розглядає досить обґрунтовано
можливості використання ситуації культурного розмаїття для
глобального співробітництва.
Спочатку проаналізуємо причини такої ситуації, а потім
звернемося до аналізу транскультурності як реальної альтернативи та основи для нових принципів етики, що може стати підґрунтям для розвитку політики глобалізованого суспільства.
Почнемо розгляд з концепції ліберального космополітизму,
який є поширеним підходом, що використовується для розуміння можливостей глобальної співпраці, особливо для розуміння
базових принципів світової політики в Європі та Північній Америці. Ця перспектива фактично заперечує культурне розмаїття,
вважаючи, що ліберальна західна модель формування головних підходів формування знання про суспільство, культурні
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цінності і політики може й повинна бути відправною точкою
та єдиним варіантом побудови глобалізованого суспільства
майбутнього. Для ліберальних космополітів сучасні інститути
західної демократії, моделі розвитку економіки, верховенство
закону, права людини і соціальна справедливість мають або повинні мати універсальну цінність у якості основи майбутнього
легітимного глобального управління. Тією ж мірою, в якій інші
народи і культури не додержують цих норм, з точки зору ліберальних космополітів, «відстають» в історичному розвитку і
зобов’язані «наздогнати» західну сучасність. Однак на сьогоднішній день ліберально-космополітична монокультурність виявляється нежиттєздатною.
Сьогодні розгортаються нові тенденції світового політичного життя, відбувається бурхливий розвиток світових економік далеко від євро-американського домінування. Усе це
демонструє той факт, що аргументація, яку використовували
політики для тверджень ліберально-універсалістського космополітизму, вже не відповідають реальності. Легітимність глобалізованого світу, заснована на західній моделі сучасності,
не набуває достатньої кількості прихильників серед країн, що
розвиваються. Адже їм необхідно працювати над питаннями
боротьби з хворобами, поганою екологією, фінансовими проблемами тощо.
У межах ліберально-космополітичної ідеології, як певна
альтернатива класична, було запропоновано «дорадчу демократію». Це компромісна модель примирення різних ідентичностей та інтересів у ситуації глобальної культурної політики [Duindam, 2018]. Проте теоретики «дорадчої демократії»
як і раніше старанно уникали вирішення реальної проблеми
культурного розмаїття, а саме, як впоратися із різноманітністю життєвих світів тих сторін, які беруть участь у діалозі.
У цьому сенсі прихильники концепції «дорадчої демократії»
зберігають вірність ліберальному універсалізму, який вважає
себе «над культурою Іншого».
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Основною альтернативою ліберально-космополітичної
ідеї про монокультурність майбутнього глобального суспільства виступає комунітаризм. Прихильники цього підходу припускають, що людство можна розділити на чітко окреслені групи представників різних культур, які найкраще пристосовані
для підтримання свого специфічного способу життя і цілком
можуть існувати в одному просторі в дусі взаємної терпимості
[Hochschild, 2014]. Цей «мультикультурний» рецепт взаємного існування передбачає, що зустрічі різних життєвих світів
повинні бути обмеженими і обережними, оскільки більш глибокі контакти, які порушують культурні кордони, легко породжують руйнування усталених культурних зразків поведінки,
призводять до конфліктів, страху і насильства. У концепції комунітаризму «глобальна легітимність» — ситуація, за якої всі
сторони погоджуються підкорятися єдиному апарату глобального управління, але це, по суті, неможливо.
Погляди та ідеологія комунітаризму найкраще поєднуються з дискурсами про суверенітет і з таким способом державного управління, при якому глобальне співробітництво здійснюється за допомогою вузьких каналів формальної міжурядової
дипломатії. Проблема комунітарного мультикультуралізму полягає в тому, що навіть коли б цей підхід був для всіх бажаним,
на сьогоднішній день це нездійсненно в ситуації дедалі більш
активної взаємодії представників різних культур у глобальній
економіці й культурі. Кількість, діапазон, частота, швидкість,
інтенсивність і вплив транскультурних зв’язків досягло такого
масштабу, який робить модель культурного сепаратизму, закладеного в ідеології мультикультуралізму, вельми нестійкою
і проблематичною для подальшого розвитку.
Більше того, сучасні глобальні політичні виклики вимагають щільнішої комунікації і переговорів у ситуації культурного
розмаїття, ніж це може бути досягнуто за допомогою міждержавної дипломатії старого зразка. Навіть участь у глобальному
управлінні економічними процесами і вирішенні глобальних
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проблем людства зараз виходить далеко за межі традиційної
зовнішньої політики. Кермо влади в глобальній політиці переходить від традиційної політичної еліти до ширших офіційних
кіл, до комерційних діячів, сучасного глобального громадянського суспільства і соціальних рухів.
Третій підхід до культурної різноманітності в глобальній політиці є досить новим напрямком інтеркультуралізму. Це більш
сучасний варіант, удосконалений порівняно з монокультурним
ліберальним космополітизмом і комунітаризмом. Інтеркультуралізм по суті є перехідною концепцією від мультикультуралізму до транскультурності. У цьому підході передбачається
можливість налагодження глобального співробітництва безлічі
різних культур і життєвих світів. В інтеркультуралізмі стверджується, що за допомогою ретельно продуманого протоколу
переговорів та інтенсивного міжкультурного спілкування руйнівного сценарію «конфліктуючих цивілізацій» можна уникнути. Цей підхід пропонує третій шлях у культурній політиці між
асиміляцією і сегрегацією. Дійсно, інтеркультуралізм підтримує
ідею про те, що взаємне визнання, повагу, вміння прислухатися
до співрозмовника і навчання толерантності до іншого способу
життя в культурах може сприяти більш широкому глобальному
співробітництву між різними групами.
Однак і ця, більш сучасна альтернатива монокультурності
космополітизму і комунітарності мультикультуралізму також
має свої недоліки. Інтеркультуралізм запозичує у мультикультуралізмі вже несучасну ідею про те, що культура існує у вигляді якихось систем цінностей і зразків поведінки, які можна
позначити як такі, що належать до певної соціальної групи.
У сучасній ситуації постійного міжкультурного спілкування
прискорення процесу міграції на практиці культури дедалі
більше втрачає свою ізольованість і закритість, яка існувала в
традиційному та індустріальному суспільствах. Ще одним недоліком є те, що інтеркультуралізм схильний применшувати
ступінь впливу позицій і відносин влади на результат перего107
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ворів, що їх здійснюють представники різних культур. Сторони переговорів не вступають у міжкультурний обмін на рівноправній основі, слід більш уважно вивчати сучасні ієрархії
реальної влади, щоб отримати стійке глобальне співробітництво, засноване на розумінні історії, контексту і взаємної поваги
як умови для тривалого плідного діалогу. З цієї самої причини інтеркультуралізм може надмірно оптимістично ставитися
до ситуації діалогу культур і випускати з уваги, що деякі культурні відмінності неминуче можуть стати джерелом глибокого
ціннісного конфлікту. Безумовно, в сучасній політиці досить
багато випадків, коли однієї доброї волі сторін переговорів недостатньо для досягнення міжкультурного порозуміння.
Таким чином, необхідні більш радикальні зміни в підходах
до аналізу культурного різноманіття глобального світу, формування реальної альтернативи в культурній політиці, якщо ми
хочемо задовольнити нагальні потреби в розширенні глобального співробітництва.
Монокультурність ліберального космополітизму, мультикультуралізм комунітаризму і серединний шлях інтеркультуралізму та постмультикультуралізму, як було зазначено вище,
не підходять для цієї мети, оскільки не передбачають серйозної зміни в мисленні політиків, які відповідають за глобальні
рішення. Новий підхід полягає в тому, що потрібно усвідомлювати і враховувати реальні обставини культурного розмаїття
і відмінності для формування ефективної стратегії в сучасній
глобальній політиці.
Одним з плідних варіантів вирішення цієї проблеми є концепція семи принципів транскультурної етики. Автором цієї
концепції є Ян Шолте (Jan Scholte). Він пропонує особливий підхід до етики і політики культурного розмаїття. На відміну від
попередніх робіт, що вивчали ідеї транскультурності, в цій концепції транскультурність конкретно пов’язана з ідеєю нової
політики вирішення глобальних проблем. Можна додати, що як
пише сам автор, ідеї нової транскультурної етики зазвичай ви108
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никли з практики та досвіду роботи численних різноманітних
політичних програм, особливо в проєктах «Громадянське суспільство і демократія в глобальній економіці» (2001–2005) та
«Побудова глобальної демократії» (2008–2014) [Sheller, 2015].
Я. Шолте визначає наступні сім принципів транскультурної етики і політики майбутнього, а саме: прийняття принципу
рефлексивності в основі сучасного мислення; увага до глибинних відносин між культурою та владою; визнання складності
як принципу пізнання; визнання переваг різноманітності; плекання смирення як принципу відношення до своєї культури;
здатність ураховувати різноманіття; взаємне навчання в діалозі задля позитивних змін.
Першим із семи запропонованих принципів транскультурної етики є прийняття рефлексивності за основу мислення, і він
багато в чому задає тон іншим шести принципам. Рефлексивність у даному контексті розуміється як форма критичної саморефлексії, яка потребує постійної уваги і сумнівів у доцільності власних дій, а також постійної уваги до специфічності (тобто
неуніверсальності) своїх ідей і практик. Схильні до рефлексивності люди постійно пов’язують свої знання і поведінку з унікальним контекстом ситуації. Інакше кажучи, рефлексивність
передбачає пошук відповіді на запитання: в який час я думаю
і дію, де, в якому просторі я це роблю, якою мовою, керуючись
якою релігійною вірою і цінностями якої соціальної групи?
У момент такої рефлексії будь-яка презумпція невиновності
або ідея володіння якоюсь «надкультурною» істиною відкидається. Замість почуття власної непогрішимості рефлексивність породжує гостре усвідомлення того, що твою точку зору
в глобальному масштабі цілком можуть не поділяти більшість
інших. Подолання культурних відмінностей, яке, безумовно,
знадобиться для глобального співробітництва, може бути полегшене, якщо завдяки рефлексії сторони діалогу будуть більш
чуйно налаштовані на усвідомлення цих відмінностей у цінностях і оцінках. Подібного роду пошукова самосвідомість, яка
109

Розділ 2. Теоретичні засади дослідження транскультурності: нова парадигма мислення

передбачає чутливу релятивізацію власної культурної позиції,
як правило, не вистачає тим, хто є прибічником культурної асиміляції, мультикультуралістам і представникам інших наукових підходів у вивченні культурного розмаїття.
Другий принцип транскультурної етики, як альтернативної парадигми, полягає у визнанні важливості і особливої ролі
відносин між культурою та владою. Він означає розуміння того,
що соціальна смислова структура завжди пройнята можливістю управління потенціалом залучених сторін. Таким чином,
культура незмінно втягується в динамічні відносини з владою,
впливаючи на неї напряму або в прихований спосіб. У концепції транскультурності така взаємодія між владою і культурою
береться до уваги, на відміну від усіх інших парадигм культури.
Для транскультурної політики особливо важливо виявити,
виділити і дослідити структурну нерівність, яка має властивість домінувати над різними життєвими світами, особливо в
ситуаціях, де гегемоністська конструкція (наприклад, «розвиток» або «Бог») довільно маргіналізує інші раціональності, що
можуть мати власні лінії узгодженості і цілісності. У транскультурному режимі учасники глобальної зустрічі чітко показують,
підкреслюють і ставлять під сумнів те, що їхні власні та інші
життєві шляхи можуть мати вбудовані (негативні) переваги.
Співрозмовники усвідомлюють, що культурне підпорядкування може породжувати гнів, підозру і опір з боку тих, кого змушують замовкнути. Більше того, актори, що займають домінуючі культурні позиції, якщо вони беруть участь у глобальних
дискусіях у транскультурному дусі, зобов’язані відмовитися
від домінування і від своїх безпідставних привілеїв. Стала глобальна співпраця стане можливою лише тоді, коли сторони
відкриті і чесні по відношенню до культурної ієрархії влади,
відмовляються від зловживання безпідставними перевагами і
прагнуть рівних можливостей поваги і можливості висловлювання.
Третій принцип транскультурної етики — це визнання
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складності як головної специфічної ознаки сучасних процесів.
Подібне визнання тягне за собою розуміння того, що культура
не є тим, що про неї думають представники мультикультуралізму і класичного антропологічного підходу. Як правило, у цих
підходах культуру представлено як гомогенне середовище для
обмежених і взаємовиключних один від одного груп людей, де
однорідність панує всередині кожної групи і бінарна опозиція
переважає між їхніми ціннісними системами. У реальній світовій політиці культури мається на увазі не лише різноманітність,
дискретність і нерухомість систем культурних цінностей, але
й такі якості культури, як неоднорідність, мінливість, ризомність, невизначеність. Поодинокі, штучно однорідні і фіксовані
культурні категорії (наприклад, «азіатський», «чорний», «корінний», «ісламський», «західний», «жіночий», «молодіжний»)
нав’язують культурному діалогу певну межу, розподіл, перебільшують опозицію і заперечують динамізм. Навпаки, транскультурність визнає складності, дає змогу кожній людині презентувати власний багатовимірний рухомий життєвий світ, де
культура — те, що розвивається, це певна взаємодія багатьох
тенденцій, які не можуть бути зведені до окремих складових
частин. Визнання культурної складності спонукає до більш
глибокого дослідження і більш уважного спілкування з колегами в світовій політиці. Результатом такого спілкування стає
більш тонке і відкрите розуміння себе та інших. Саме це може
закласти міцну основу для глобального співробітництва.
Четвертий принцип транскультурної етики — це отримання задоволення від різноманітності. Він передбачає, що
плюралізм у життєвих світах не тільки визнається, але й позитивно сприймається і активно просувається. На відміну від
монокультурності, мультикультуралізму та інтеркультуралізму транскультурність не розглядає відмінності як проблему,
що може в кращому випадку бути «терпимою». Швидше, культурний плюралізм з ентузіазмом вітається як творчий ресурс.
Зустрічі з різноманітними життєвими світами розглядаються
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як можливості для розвитку нових ідей, для більш широкого
розкриття потенціалу, щоб знайти альтернативні відповіді.
Можливо, у контексті гнучкого й ефективного реагування на
глобальні проблеми, просування культурного розмаїття може
бути навіть ключем до виживання людства та інших видів.
Різні розуміння і методи вирішення тієї самої глобальної проблеми повністю можуть взаємодоповнювати один одного. Науковець Чоу називає це «скоординованою автономією» [Chow,
2005], люди зможуть здобути взаємну підтримку у вирішенні
глобальних проблем, зберігаючи при цьому відмінності в своїх
життєвих світах.
П’ятий принцип транскультурної етики — це смиренність
перед обличчям відмінностей. За всього культурного різноманіття, про яке так багато говорять і яке так люблять використовувати для опису сучасності, безумовно, виникають і виникатимуть такі ситуації, коли різні конструкції сенсу здаються для
людей несумісними. Іноді ці радикальні розбіжності (наприклад, навколо певних звичок харчування і одягу) залишаються досить необразливими і можуть легко долатися. Проте інші
суттєві розбіжності викликають моральне неприйняття та імпульси до бажання заперечувати право на існування «Іншого».
У цих випадках транскультурність пропонує смиренність. Таким чином, замість того, щоб негайно зайняти позицію конфронтації і ствердження власної більшої чесноти, які схильні
робити ліберальні космополіти і мультикультуралісти, сторони транскультурного спілкування і переговорів визнають недосконалість власного способу життя і обмежене розуміння
контрастів «Іншого». Трепет перед недосконалістю людського
досвіду і подив перед величним масштабом людської творчості
можуть стримувати невпинне ігнорування протилежних життєвих світів, заохочуючи їх до максимального пристосування
до відмінностей.
Зокрема, люди, що займають домінувальне соціальне становище (наприклад, представники панівних класів або грома112
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дяни розвинених країн), можуть визнати, що презумпції їхньої
культурної переваги значною мірою є результатом використання ресурсу влади. Смирення в транскультурній політиці
тягне за собою відмову від будь-яких «цивілізаційних місій»,
відповідно до яких самопроголошені «просунуті» культури патерналістськи нав’язують себе, прагнучи подолати відстань до
культур «відсталих народів».
Транскультурна смиренність не вимагає, щоб були спрощені всі відмінності, не вимагає любити інших, чиї погляди і
практики здаються образливими. Проте вона перешкоджає поспішності заперечення будь-якої відмінності, а також насильницького придушення.
Таким чином, транскультурність сприяє співіснуванню на
принципах взаємної поваги до відмінностей. Глобальне співробітництво в умовах культурного розмаїття досягається набагато легше серед смиренних, ніж серед самовдоволених. Смирення сприяє шостому основному принципу транскультурної
етики, а саме здатності глибинного сприйняття точки зору «Іншого», своєрідного мистецтва чути «Іншого». За такого підходу
культурна відмінність розглядається не як чорна скринька (де
проблема ігнорується) або як скринька Пандори (відкриття
якої викликає хаос), а як поштовх до розмови. Здатність прислухатися до різноманітності — ключове вміння, що повинно
опрацьовуватись у сучасній глобальній політиці. Дійсно, здатність слухати, можливо, є не менш важливою для глобального співробітництва, ніж експертні знання в галузі правових
інструментів і розробки стратегічних напрямків у політиці.
Справжнє слухання виходить за межі ввічливих кивків (поки
готуються власні наступні слова). Транскультурне слухання
потребує зосередженої, уважної і терплячої уваги, що прагне
максимально чути, співпереживати, отримувати від колег нові
знання і відповідати.
Перефразовуючи Слімбаха, справжнє слухання прагне погуляти в чужому розумі, приймаючи ризики і невизначеності,
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пов’язані з подібною відкритістю [Slimbach, 2005]. Важливо, що
більш глибоке слухання поглиблює не тільки взаємодію слухача з досвідом співрозмовника, але й рефлексивне усвідомлення
власного життєвого світу. Як вважає Фльохтер, «слухати себе,
чуючи іншого, може бути шляхом до самопізнання та справжнього інсайту» [Flüchter, Schöttli, 2015, р. 34]. Це не означає, що
одне тільки вміння слухати може подолати певну культурну
несумірність.
Проте транскультурний спосіб слухання дає змогу сторонам краще розвивати свої дії, пов’язані з вирішенням глобальних питань, які демонструють гідність і турботу про різноманітність і взаємне визнання, що їх життя варте того, щоб жити.
Таким чином, транскультурне слухання є актом солідарності, і
коли він демонструється всіма сторонами діалогу, сприяє глибокому знайомству і довірі.
Нарешті, сьомий принцип транскультурної етики передбачає, що глобальне співробітництво — це процес постійного взаємного навчання позитивних змін серед різноманітних
життєвих світів. Транскультурність у цьому сенсі контрастує
з монокультурним ліберальним космополітизмом (який зображує західну сучасність як кінець історії, за якою навчання і
зміни не потрібні) і мультикультуралістським комунітаризмом
(який наполягає на збереженні традицій). На відміну від цих
підходів транскультурність розглядає обміни між культурними відмінностями як можливості навчання, що своєю чергою
можуть сприяти необхідній соціальній трансформації, наприклад у бік більш справедливого розподілу ресурсів або більшої
екологічної цілісності.
Взаємодія через розмаїття — особливо коли до нього звертаються з транскультурним акцентом на гнучкість, складність,
відкритість, смиренність і слухання, — породжує постійні культурні реконструкції.
Транскультурний світогляд не тільки визнає властивий
культурі динамізм, але й постійно затверджує і розвиває твор114
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чий потенціал, запропоновані взаємні перетворення. Залучення культурного розмаїття — це змога нарешті зрозуміти, що
можливі нові шляхи. Таким чином, етика і політика транскультурності може дати нові ідеї і практики для розширення глобального співробітництва.
Транскультурність також стикається з проблемами складності, потужності відмінностей і навчання задля трансформації більш безпосередніх і продуктивних. Можна припустити,
що культурна політика, заснована на принципах траскультурності, зможе більшою мірою відповідати сучасним принципам
глобального співробітництва, що так необхідне для ефективного вирішення екологічних проблем.
Транскультурні принципи можуть принести значні вигоди
для демократичного глобального співробітництва, які менш
доступні культурній різноманітності. Більше ніж космополітизм, комунітаризм і інтеркультуралізм, транскультурність
може сприяти розвитку нової культурної діяльності як цінності реального діалогу різних систем цінностей і культур. Різноманітна і насичена динамікою культура — запорука процвітання людини в здоровому суспільстві, як на глобальному, так
і на національному та місцевому рівнях. Крім того, культурна
діяльність, що підтримує транскультурний режим відтворення
і розвитку, може просувати нові, сучасні цінності в суспільстві.
Ставки на використання в сучасній політиці принципів
транскультурності високі, і виграш потенційно величезний.
Проте транскультурність, безумовно, не є панацеєю від усіх
нещасть глобального світу. Наприклад, сучасні країни, що демонструють у своїй політиці багато аспектів транскультурного, все ще залишаються місцем, де відбувається боротьба з
екологічним забрудненням навколишнього середовища, соціально-економічною нерівністю і демократизацією гендерних
відносин. Дійсно, зміни в особистості та соціальні зміни, що
виникають у результаті транскультурних обмінів, не повинні
автоматично бути кращими або приносити користь усім одна115
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ковою мірою. У деяких сценаріях транскультурність може використовуватися як сучасний дискурс влади, який переконує
підлеглі групи співпрацювати з домінуючими культурами. В
цьому випадку транскультурність може, швидше, узаконити
несправедливість, а ніж чинити опір.
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Розділ ІІІ

ТРАНСКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ
В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

Г

лобалізація, або тенденція зростання взаємозв’язків у
міжнародному співтоваристві супроводжувалася появою в наукових теоріях суперечливих уявлень про культурні
відмінності. Усвідомлення того, що світ «стає меншим» і стираються культурні відмінності, йде паралельно з процесами загостреного ставлення до тих же самих культурних відмінностей
в процесах формування нових ідентичностей. Зростаюча увага
до відмінностей сучасної і традиційної культури є ознакою загального культурного повороту, який є частиною більш широкого контексту саморефлексивності сучасності. Модернізація
просувалася як каток, стираючи на своєму шляху культурне й
біологічне різноманіття, і тепер стають очевидними не тільки
вигоди цього процесу (раціоналізація, стандартизація, контроль), а й втрати (відчуження, розчарування, витіснення).
Проте цікаво відзначити, як саме поняття культурної відмінності змінило сьогодні свій контекст. В епоху формування
національних держав під ним малися на увазі перш за все, відмінності в національних і етнічних культурах. Тепер на перший
план вийшли відмінності, проголошені гендерною політикою
і політикою нової ідентичності, релігійними рухами, правами
меншин і корінних народів.

Розділ 3. Транскультурні практики в глобальному світі

3.1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ТРАНСКУЛЬТУРНІСТЬ,
ПОЛІТИКА МАЙБУТНЬОГО
Значний внесок у прояснення концепту гібридізації у взаєминах з глобалізацією і культурою зробив американський соціолог і культуролог нідерландського походження Ян Недервеен Пітерсе (Jan Nederveen Pieterse). Дослідник описує культурні форми й ідентичності як гібридні, якщо компоненти
суміші походять з різних культурних контекстів [Nederveen
Pieterse, J. 2002; 2006; 2007]. Він висвітлює це положення шляхом порівняння трьох парадигм культурних відмінностей:
культурного диференціалізму, культурної конвергенції і культурної гібридизації. Культурний диференціалізм походить від
постійної наявності культурних відмінностей, котрі є причиною конфліктів між національними утвореннями, що спочатку
мисляться як цілісні, гомогенні, однорідні і віддалені один від
одного, але прив’язані до власної території. Культурна конвергенція означає зрівняння культур між собою внаслідок їхньої
глобальної взаємозалежності й взаємопов’язаності між собою.
Розвиток електронних технологій і засобів масової інформації
та розповсюдження західних матеріальних і символічних товарів призводять до поступової культурної гомогенізації світу.
Ця тенденція отримала назву макдоналізації, американізації,
вестернізації суспільств. Третя парадигма пов’язана з моделлю
культурної гібридизації як процесу, що характерний для сучасного світу, відповідно до постмодерністського та постколоніального розуміння культури як мандрівної. Розглянемо головні підходи до аналізу культурних практик.
Зіткнення цивілізацій
У 1993 році Семюел Хантінгтон, як президент Інституту
стратегічних досліджень Гарвардського університету, опублікував суперечливу статтю, в якій стверджував, що «вирішальний, дійсно центральний аспект глобальної політики, ймо124
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вірно в найближчі роки буде зіткнення цивілізацій» [S. Hantington, 1996]. Із закінченням холодної війни центральним елементом міжнародної політики стає взаємодія між Заходом і незахідними цивілізаціями. За Хантігтонем, культури цивілізацій
представлені у вигляді тектонічних плит, на лініях розлому
яких формуються нові джерела конфлікту, який після краху соціалізму, стає культурним, а не ідеологічним.
З точки зору С. Хантігтона, лінії розлому і майбутніх зіткнень цивілізацій будуть проходити по межі ісламу в Європі (як це сталося в колишній Югославії), Африці (анімістичні,
або християнські культури на півдні і заході) і Азії (Індія, Китай). С. Хантінгтон застерігає про можливі «конфуціанськоісламські військові союзи», що цілком можуть бути сформовані
завдяки торгівлі зброєю між Східною Азією та Близьким Сходом. Таким чином, «головною віссю світової політики будуть
відносини між «Заходом і рештою країн», а «в найближчому
майбутньому в центрі конфлікту буде знаходитися протистояння між Заходом та ісламсько-конфуцианскими державами»
[S. Hantington, 1993, р. 48]. Тому він рекомендує тіснішу співпрацю і єдність на Заході, між Європою і Північною Америкою;
включення Східної Європи і Латинської Америки до складу
Заходу; використання розбіжностей і конфліктів між конфуцианськими та ісламськими державами західними політиками, щоб зберегти свою економічну і військову міць для захисту
своїх інтересів.
Ця ідея поділу світу на цивілізації має довгу історію. В описі
світової історії Арнольда Тойнбі розділено світ на цивілізаційні сфери. Пізніше інший дослідник динаміки світової культури В. Каволіс [V. Kavolis, 1988] розділяє світ на сім несумірних
цивілізаційних систем, заснованих на релігіях: християнській,
китайській (конфуціансько-даосько-буддистській), ісламській,
індуїстській, японській (сінто-буддистсько-конфуціанській).
Це модель латиноамериканського синкретизму як креольства
і неісламського африканського синтезу різних релігій. І. Гал125
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тунг [І. Galtung, 1981] стверджує, що у кожної цивілізації різні
способи пізнання світу. Поділ світу на цивілізації — це кліше,
яке відлунює у всіх енциклопедіях всесвітньої історії але воно
на сьогоднішній день вже стає старомодним і витісняється в
новій історіографії транскультурного концепціями розвитку
всесвітньої історії [R. Prazniak, 2000].
Теоретична позиція Хантінгтона відрізняється явною політологічною та ідеологічнюї сумішшю інтересів держбезпеки і
грубої інтерпретації цивілізаційних відмінностей. За своїм характером ця концепція явно належить до пошуків «нових ворогів» глобалізації, модернізації та цінностей західної культури.
«Оксамитова завіса культури замінила залізна завіса ідеології
як найбільш значну розділову лінію в Європі» [S. Hantington,
1993, р. 31]. Холодна війна закінчилася, але війна цивілізацій
нескінченна. Теза Хантінгтона викликала широкі дискусії, і
його аргументи були безліччю дослідників відкинуті, наприклад, [S. Rashid, 1997; S. Camilleri 1998]. Однак при цьому було
визнано, що саме завдяки концепції цивілізаційного конфлікту
Хантігтона культура була визнана як новий важливий фактор
міжнародних відносин.
Уявімо деякі ключові моменти, що демонструють точку
зору Хантінгтона як одну з трьох провідних парадигм дослідження культурних відмінностей. Хантінгтон представляє
модель Заходу як «універсальної цивілізації», «...прямо суперечить партикуляризму більшості азіатських товариств і їх акценту на тому, що відрізняє один народ від іншого» [S. Hantington, 1996, р. 41]. «Решта», в сенсі незахідні цивілізації
звинувачуються в тому, що вони намагаються провести модернізацію без вестернізації. Це може бути реальною небезпекою
може обернутися крахом західної цивілізаційної гегемонії. До
теперішнього часу загальноприйнятою темою є множинність
модернів. Концепція конфлікту цивілізацій С. Хантігтона не
так є науковою теорією, як виступає своєрідним варіантом
розплутування проблем геополітики. Під час холодної війни
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США були безумовним гегемоном світової економіки, а в кінці
ХХ століття в гру вступають нові сили, які оскаржують лідерські позиції в глобальному світі. Все в більшій мірі з’являється
відчуття, що ситуацію не може до кінця контролювати жодна
з існуючих сил, тому так необхідно задати нові орієнтири для
нових спілок для підтримки глобального порядку.
На межі XIX і XX століть Британська імперія під час ослаблення імперської економічної та військової могутності зробила те ж саме, закликавши Сполучені Штати «контролювати»
Тихий океан, Карибський басейн і Латинську Америку, а Японії відвели військово-морську роль в Китайському морі і для
стримування Російської імперії, і для пошуку союзників в європейському союзі держав. Тоді, як і зараз, згасаючий гегемон
волає до «цивілізаційної» подібності, тягаря Білої людини та
її цивілізаційної місії, а тепер і до «демократії», свободи і достоїнств вільного ринку. Соціолог Малкольм Уотерс формулює
цікаву теорему, згідно з якою в даний момент «матеріальні обміни локалізуються, політичні обміни інтернаціоналізуються,
а символічні обміни глобалізуються» [М. Waters, 1995, р. 156].
Він стверджує, що ця теорема може отримати своє підтвердження лише в сучасному світі. Коли світова економіка тільки входила в епоху глобалізації, відбувалося розширення меж
звичної національної держави, змінювалася система міжнародних відносин, але до розвитку нових інформаційних технологій
цей процес не був по-справжньому глобальним тому, що як і раніше існували просторові і часові межі та бар’єри для контактів
представників різних культур. Усталені кордони між культурами руйнуються зараз перш за все завдяки новому символічному світу засобами масової інформації та Інтернетом. Багато в
чому поширення в нових культурах елементів ліберальної демократії і постматеріалістичних цінностей відбувається за рахунок культурного трансферу, який зараз існує в глобальному
світі. Як пише М. Уалтерс: «Ті, хто сумнівається в ефективності сучасної культури, можливо, побажають порівняти криваві
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й насильницькі революції, які заснували національні держави з XVII по XIX століття з майже безкровними переворотами
і «оксамитові революції», що відбулися в останній третині ХХ
століття. Це говорить про те, що перспектива повної політичної глобалізації стає реальною можливістю» [М. Waters, 1995,
p. 127].
Таким чином, транскультурний обмін і взаємне збагачення, процеси, що відбуваються на наших очах, свідчать про те,
що культурна, символічна сфера глобалізується першою і тягне за собою трансформації в політиці та економіці. Це є перспективою, що здається діаметрально протилежною головній
ідеї С. Хантінгтона про зіткнення цивілізацій. Чому так відбулося? Тому, що концепція С. Хантінгтона з самого початку була
політично заангажованою. В неї йшлося не суто про наукову
концепцію культури, а скоріше про культуру політизовану, що
була описана як культура, що нібито спиралася на цінності цивілізації, але в якості геополітичних утворювань. Вочевидь, що
на цьому шляху є багато помилок і постійно виникає питання:
що робить доктрина національної безпеки в світі глобалізації і
в сфері культурних уявлень?
У той час як С. Хантінгтон зосереджується на лініях розлому між цивілізаціями, його песимізм поєднується з похмурими поглядами на зростаючий етнічний конфлікт [D. Moynihan
1993, R. Kaplan 1996]. Дійсно, найбільш примітним елементом
його концепції є твердження про зіткнення цивілізацій, що недостатньо ним обґрунтований на науковому рівні.
Чому культура зображена лише як нова лінія конфлікту?
Концепція Хантінгтона — прекрасний зразок того, в чому він
звинувачує азіатські суспільства: «Їх наголос на те, що відрізняє
один народ від іншого», на загальному рівні це включає в себе
дуже специфічний спосіб читання культури. Цей підхід можна
порівняти з ідеєю Мануела Валлерстайна «культури як ідеологічного поля битви сучасної світової системи» [Wallerstein,
1991]. Можна звернути увагу на тому, що в такому випадку
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культура та ідеологія зливаються в єдину структуру, і що культура визначається як «набір характеристик, які відрізняють
одну групу від іншої» [М. Wallerstein, 1991, p. 234]. Ентоні Кінг
[Е. King, 1991, p. 13] він використовує аналогічну концепцію
культури як «колективне вираження людського різноманіття».
Таким чином, в цьому визначенні культури уявляється, що
будь-яка форма групової або транснаціональної культури не
існує, оскільки з вищезазначеної точки зору саме такого визначення не може існувати. Міжкультурна дифузія відбувається
через торгівлю і міграцію, репатріанти з-за кордону з досвідом
роботи в двох культурах, діти від змішаних батьків, мандрівники з багатокультурним досвідом, професіонали, які взаємодіють міжкультурно в галузі кіберпростору — все це виходить
за межі цивілізаційного визначення культури. Вочевидь, що
таке уявлення є абсурдне. Різноманітність — це один бік картини, але тільки один, а взаємодія, спільність, або можливість
спільності — це зовсім інше. В антропології такий погляд на
культуру було зазначено в напрямі культурного релятивізму в
погляді Рут Бенедикт на культури як на єдине ціле — гештальт
або конфігурацію, яку можна зрозуміти тільки зсередини і в
її власних термінах [R. Benedict, 1935]. Мається на увазі свого
роду модель культур як «більярдних куль», культур як окремих
монад, що за Лейбницем не мали вікон (подібно до того, як держави були представлені в реалістичному погляді на міжнародні відносини). Це аномальне визначення культури.
Більш поширене визначення культури в антропології полягає в тому, що культура відноситься до поведінки і переконання, що вивчаються протягом життя і засвоюються в процесі інкультурації, тому вони не є «інстинктивними» і порівнюються
між різними людьми, тому вони не є індивідуальними. Спільне
використання культурних зразків відноситься до соціального
обміну, але немає ніяких обмежень щодо кордонів цієї соціальності. Межами ухвали в соціокультурному просторі не є територіальні або історичні межі. Це розуміння культури як відкри129
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тої системи. Навчання завжди відбувається в залежності від
мінливих обставин і тому культура завжди відкрита. Для спільного використання не існує фіксованих меж, крім кордонів загального соціального досвіду, тому для культури немає територіальних обмежень. Відповідно, культура відноситься як до
спільності, так і до різноманітності. З цієї ідеї можна виокремити два різних поняття культури. Спільність людського досвіду
започатковує територіальну культуру, що пов’язана з певним
усталеним середовищем. Різноманіття в культурних зразках
формує транслокальний контекст культури, можливість її необмеженої мінливості й гнучкості.
Культурний релятивізм є поглядом на культуру, що може
бути вельми привабливим в якості культурного диференціалізму [Al-Azmeh, 1993]. Його походження має давню історію.
Воно так само старе, як погляди греків, які вважали людей, що
не говорять на грецькій мові, «варварами», що не мають логосу. Потім це прийняло форму незмінної культурної відмінності,
заснованої на релігії, що відокремлює віруючих від язичників, невіруючих і єретиків. Такий філософ романтик як Йоганн
Готфрід Гердер, відродили цей погляд на потужні культурні
кордони, тепер у формі мови як ключа до державності [І. Гердер, 1977]. І націоналізм, і расове мислення несуть на собі печатку культурного диференціалізму, один підкреслює територію і мову, а інший — біологію як долю. Нація і раса довгий час
були близнюками і часом з дуже схожими дискурсами. В епоху
націоналізму всі нації заявляли про культурні відмінності для
своєї нації і неповноцінності для інших, зазвичай в расовому
плані. Це міфи про творіння сучасності доби класичного модерну. Всі вони визначали проблему кордонів: кому належить
і відколи?
Культурний диференціалізм може служити захистом культурного розмаїття. «Це може бути викликано місцевими групами, для того, щоб чинити опір катку різних «розробників»,
екологічними мережами, антропологами і митцями, а також
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туристичними агентствами і рекламодавцями, що просувають
ідею місцевої автентичності та торгують нею» [S. Schech and
J. Haggis, 2000; 2001b]. Це нагадує ідею «людської мозаїки». Позитивною стороною цієї перспективи може бути розширення
прав і можливостей місцевого населення. Зворотною стороною
може бути політика ностальгії, позиція природоохоронців, що
в фіналі призводить до розвитку музеїв під відкритим небом.
У будь-якому випадку — це матеріалізація локального, що
відсторонює на другий план взаємодію між локальним і глобальним.
Як зазначає антрополог Ульф Ханнерц [U. Hannerz, 1996],
зображення мозаїки упереджено, тому що мозаїка складається
з фіксованих, дискретних частин, в той час як людський досвід,
наприклад: претензії та пози, незважаючи на те, про що вони говорять, рухливі й відкриті. Відповідно, критична антропологія
робить вибір на користь детериторіальних понять культури,
таких як потоки і «культура подорожей». Теза С. Хангтінгтона
розходиться з загальним розумінням самих себе в суспільствах
Східної і Південно-Східної Азії, які слідують принципам злиття
Схід-Захід, наприклад, «західні технології, азіатські цінності».
Конфуціанська етика може нести підтекст східно-азіатського шовінізму, але також є певним зв’язком між Сходом і Заходом, тому, що неоконфуціанство, до якого вона належить зобов’язане своїм статусом переосмисленню класичних канонів
Конфуція через «азіатський варіант протестантської етики».
У той час як конфуціанство було причиною застою країн Східної Азії, до кінця двадцятого століття через переосмислення,
воно вже стало причиною прогресу «Азіатських тигрів». При
цьому конфуціанство було перетворено в своєрідний зразок
міжкультурного перекладу веберовської тези протестантської
етики як «духу сучасного капіталізму».
Конфуціанська етика має певне політичне значення в «китайському» колі Сінгапуру, Тайваню, Китаю і Кореї, вона має
меншу вагу в Японії і не має ваги серед прихильників «азіатсь131
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кого шляху», таких як прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад і його програма «Погляд на схід» [Mahathir, Ishihara, 1995].

Макдональдизація як одна з ознак трансформації
глобального світу
Теза про макдональдизацію — це версія недавньої ідеї
всесвітньої гомогенізації про новий тип формування суспільства через вплив транснаціональних корпорацій. Макдональдизація, за словами соціолога Джорджа Рітцер, — це «процес,
в результаті якого принципи ресторану швидкого харчування
починають домінувати у все більшій кількості секторів американського суспільства, а також у всьому іншому світі» [D. Ritzer
1993, p. 19]. Процес, за допомогою якого це відбувається, є раціоналізацією в сенсі Вебера, тобто за допомогою формальної
раціональності, що має підґрунтя в правилах і положеннях.
Формула — McDonald’s успішна, тому що вона ефективна
(швидке обслуговування), обчислювана (швидко і недорого), передбачувана (без сюрпризів) і контролює робочу силу
і клієнтів. Макдональдизація — це варіація на класичну тему
універсалізму і його сучасних форм модернізації та глобального поширення капіталістичних відносин. Дифузіонізм, якщо
розглядати поширення культур що виходять з одного центру,
був загальною формою цього способу мислення. З 1950-х років це прийняло форму американізації. З 1960-х років транснаціональні корпорації розглядалися як провісники американської модернізації. У Латинській Америці 1970-х років цей ефект
був відомий як кока-колонізація. Це варіації на тему культурного імперіалізму в формі споживчого універсалізму, або впливу
глобальних ЗМІ. Цей образ мислення було виявено в дослідженнях засобів масової інформації, згідно з якими вплив американських засобів масової інформації сприяє глобальный культурної синхронізації (наприклад, [H. Schiller, 1989; С. Hamelink,
2000]; критичний погляд — [D. Morley, 1994]. Модернізація
і американізація — останні версії вестернізації. Якщо коло132
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ніалізм привів до європеїзації, то неоколоніалізм під гегемонією США призведе до американізації. Загальним для обох є
теза про модернізацію, найбільш впливовими прихильниками
якого були Маркс і Вебер. Теза Маркса — всесвітнє поширення капіталізму. Теорія світових систем — це сучасна версія цієї
точки зору. У Вебера акцент робиться на раціоналізації в формі
бюрократизації та інших раціональних соціальних технологій.
Обидві точки зору укладаються в загальні рамки еволюціонізму, універсального процесу еволюції з одним слідом, в рамках
якого всі суспільства, деякі швидше, ніж інші, прогресують —
бачення загального прогресу, подібного імперському світу.
Це відповідає аргументу в бізнес-дослідженнях про те, що
корпорації, навіть коли вони прагнуть представити «світові
продукти», процвітають тільки в тому випадку і в тій мірі, в якій
вони адаптуються до місцевих культур та ринків. Вони повинні
стати інсайдерами; це принцип «інсайдерської» політики, для
якого покійний голова «Со.Sony» Акіо Моріта ввів термін глокалізація, або «погляд в обох напрямках» [К. Ohmae, 1992, p. 93].
Фірми можуть бути багатонаціональними, але «весь бізнес —
місцевий». Це може привести до суперечливих наслідків, як у
випадку з міжнародної рекламної фірмою McCann Erickson, чиє
тринідадські відділення для виправдання місцевого присутності просувають тринідадську культурну специфіку. «Іронія,
звичайно, ось у чому... це реклама, що включає транснаціональні агентства, які стали основними інвесторами в збереженні і
просуванні образів з місцевою специфікою, зберігаючи, якщо
не створюючи ідею, що Тринідад відрізняється, і вселяючи це
переконання населенню в цілому» [D. Miller, 1995, p. 9]. Прибутковість транснаціональної фірми залежить від прибутковості
філії, інтереси якої полягають в переконанні фірми в тому, що
продає тільки місцева реклама. Поки це враховує тільки кут
зору корпорації. Інша сторона глобальної локалізації — це відношення клієнтів. Всі ресторани, хоча зовні такі ж, як американські моделі, обслуговують зовсім інші смаки і потреби. Це
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не нездорова їжа, яку продають на американському ринку за
низьку ціну, для задоволення смаків середнього класу. Їх шукають за їх «сучасну» естетику, цінують за різноманітність страв,
а не за однаковість, і вони створюють «змішане» потомство,
таке як ресторани «Чінгліш», або «Чамерікен» в Китаї. Вони
пропонують суспільний простір, місце зустрічей — в деякому
сенсі культурно нейтральне через свою новизну — для нових
типів споживачів, таких як споживчий ринок молоді, працюючих жінок і сімей середнього класу. Аналогічним чином вони
діють в південній Європі і на Близькому Сході. У зимовому Токіо молоді учні нагорі годинами роблять уроки, курять і базікають з друзями, тому що японські будинки маленькі. Таким
чином, замість культурної гомогенізації McDonald’s та інші в
родині західних ресторанів швидкого харчування (Burger King,
KFC, Pizza Hut, Wendy’s) вносять велику різноманітність, породжуючи і відбиваючи нові змішані соціальні форми. Там, де
вони імпортуються, вони виконують інші соціальні, культурні
та економічні функції, ніж в місці їх походження, і їх формула
відповідно адаптована до місцевих умов.
У західних метрополіях ми тепер бачимо східні ресторани
і мережі швидкого харчування, а також латиноамериканські,
близькосхідні, турецькі та французькі закусочні. Таким чином,
було б розумніше розглядати макдональдизацію як форму
міжкультурної гібридизації, частково через витоки і, звичайно, в її нинішньій глобально локалізованій різноманітності
форм. Макдональдизація викликала зростаючий опір і широку дискусію [М. Alfino et al., 1998; В. Smart, 1999]. У своїй країні
«McDonald’s» пережив пік розвитку, його акції падають, а торгові представництва закриваються. Ожиріння як національна
хвороба і зміна дієти, насичення ринку фаст-фуду, опір і судові
справи сприяють зниженню колишнього авторитета. Крім «раціоналізації» це призводить до мінливих форм сучасного капіталізму.
У потоці досліджень вивчаються культури пізнього капіта134
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лізму, проблематика, часто структурована світовим системним
мисленням [І. Wallerstein, 1991, p. 53] Економіст Майкл Сторпер
виявляє комбінований ефект гомогенізації і диверсифікації в
усьому світі: наприклад, втрата «автентичної» місцевої культури в невеликих містах США — це постійне горе. Але, з іншого
боку, для жителів таких міст як Париж, Прага, азіатські та великі африканські міста, якщо на те пішло — відбулося незаперечне збільшення різноманітності матеріалів, послуг і культурних
результатів. Коротше кажучи, сприйняття втрати різноманітності, мабуть, може бути пов’язана з певним масштабуванням
територій: зі світу більш однорідних всередині країни місцевостей, де різноманітність було виявлено шляхом подорожей
між місцями зі значно різними матеріальними культурами, в
світі, де людина подорожує і зустрічає подібні місця, але знаходить в них все більшу різноманітність [М. Storper, 2001,
p. 114-15]. Більшість досліджень капіталізму і культури виявляють різноманітні й гібридні результати. Це передбачає, що
сам капіталізм містить більше різноманітності, ніж зазвичай
передбачається. Ризома капіталізму зливається з ризомою
культури, що підводить нас до теми гібридизації. Змішування,
або гібридизація не обмежені як з точки зору досвіду, так і з теоретичної точки зору. Його новизна означає, що його розгалуження з плином часу неможливо передбачити, тому що він не
відповідає існуючій матриці або усталеній парадигмі, але сам
по собі означає зміну парадигми.
Така зміна може бути частково пов’язана з концепцією постмультикультуралізму. В останні півтора десятиліття цей термін
знаходиться в епіцентрі наукових дискусій, незважаючи на те,
що його теоретичні контури, зміст і структура ще тільки формуються. Сьогодні навряд чи можна говорити про те, що постмультикультуралізм як наукова категорія набув у соціальних
науках певне методологічне і самостійне аналітичне значення. Однак він активно використовується в контекстах інших
наукових підходів, наприклад, інтеркультуралізму, трансна135
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ціоналізму, космополітизму, міграційних теорій, де демонструє
широкий евристичний потенціал, роблячи свій внесок у конфігурації дослідницьких стратегій і специфіку отримання нового
знання.
Постмультикультуралізм викликає академічний і практичний інтерес. Це обумовлено тим, що він сприяє формуванню певного фокусу бачення проблем сучасності, вносячи свій
вклад у розуміння ролі і функцій національної держави в умовах глобалізації, в перевизначення процесів інтеграції в національних і транснаціональних контекстах, а також сприяючи переходу до діалогових форм підтримки соціальної і політичної єдності в межах національного суспільства. У зв’язку з
цим можна говорити про постмультикультуральний поворот
у соціальних науках, який, будучи зв’язаним з управлінням соціокультурним різноманіттям, пропонує національній державі
та її інституціям переосмислити себе і свою діяльність у постмультикультуральній перспективі. Це зумовлено, перш за все,
тим, що динаміка процесів трансміграції і транснаціоналізації
в глобальних контекстах активно руйнує традиційні уявлення
про державу і національну єдність [А. Fleras, 2015a, p. 65]. Крім
того, змінюється зміст завдань реорганізації політико-соціального та культурного простору національного суспільства, що
потребує перегляду «відсталих від часу» ідей і політики його
трансформації. Йдеться, наприклад, про переосмислення значення і можливостей політики мультикультуралізму в умовах
сучасності, а також про перехід від лінійних схем соціальної інтеграції до більш «тонких» діалогічних форм балансу інтересів
різних груп населення та створення спільних дискурсивних і
концептуальних просторів міжкультурної взаємодії [D. Ley,
2005, p. 3].
У соціальних науках постмультикультуралізм концептуалізується, спираючись на те, що мультикультуралізм у країнах західних демократій зазнав невдачі і прийшов час нових
рішень для подолання стрімкого збільшення соціальної нерів136
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ності, етнічного та культурного розмаїття. Іноді постмультикультуралізм розглядається як форма відображення в політиці
і академічній науці наслідків глобалізації, нової економічної
ситуації, реінтерпретації ідей мультикультуралізму, глобалізованого імміграційного руху, ослаблення ролі національної
держави, що зазнає труднощів у забезпеченні ідентичності,
єдності і безпеки населення національних держав. У зв’язку з
цим у ряді випадків актуалізується спрощена версія дискурсу
постмультикультуралізму, що відображається у вигляді двох
головних елементів. Один із них, пов’язаний із політикою, вказує на мультикультуралізм як невдалий соціальний проект, що
викликав до життя різні форми етнокультурної та релігійної
локалізації, групової інтеграції і соціальної сегментації всупереч очікуванням зміцнення національної ідентичності та
громадянської єдності. Інший, будучи залученим в академічну
сферу, підкреслює важливість національної інтеграції, соціальної і культурної рівності і позитивних групових відносин. Однак дійсне значення постмультикультуралізму, на наш погляд,
полягає в тому, що він фокусує увагу на складних контекстах і
перехідних станах.
Як і у випадку з іншими аналогічними поняттями, такими,
як постмодернізм, постструктуралізм, постсучасність, постнаціоналізм (префікс «пост» у слові «постмультикультуралізм»
вказує, з одного боку, на його тісний зв’язок із попередньою
інтелектуальної традицією мультикультуралізму, а з іншого —
на логічність тривалого розвитку ідей мультикультуралізму в
нових умовах) [N. Meer, T. Modood, 2012, p. 12]. Внаслідок цього
одна з найважливіших функцій постмультикультуралізму полягає в тому, щоб в перехідному стані між старим і новим, між
минулим і майбутнім сприяти створенню нових концептуальних, дискурсивних просторів, а також прикладних експлікацій
динамічної реальності. У цьому контексті показовим є висловлювання Д. Лея про те, що епоха релевантності префікса «пост»
(постіндустріальної, постфордистської, постмодерністської,
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постнаціональної, постструктурної, постмарксистської, постколоніальної) безсумнівно триває. Дослідники звертаються
до неї, щоб визначити ситуацію нового економічного розриву,
політичного переходу або соціальних перетворень і одночасно артикулювати створення нового дискурсивного простору
[D. Ley, 2005, p. 6]. Виходячи з цього, постмультикультуралізм
не тільки проголошує новою реальність «за межами мультикультуралізму», а й створює «карту переходів» між різними
історичними епохами, галузями знання, національними державами, соціальними і культурними ландшафтами сучасних
суспільств, переміщаючи практики теоретизування, постановки і прийняття рішень в своєрідну глобальну рамку.
Постмультикультуралізм пропонує переосмислення епістемології і аналітичної структури сучасних процесів соціальної і культурної плюралізації, формування контекстів «супер
різноманітності», реінтеграції національних товариств, що має
на увазі і «нову» конфігурацію його змісту, засновану на плинності, мінливості, незавершеності і відкритості. На відміну від
концепцій раннього мультикультуралізму 1970–1980-х років,
націлених на перехід від колоніальних структур управління до
формування національного суспільства з певною системою позицій і зв’язків в його рамках між різними соціальними, етнічними та культурними групами, постмультикультуралізм має
справу з явищами плинності, соціокультурної процесуальності,
подолання інституційних констеляцій. У цих умовах кордони
між державністю і локальністю, в певному сенсі, демонструють
більше можливостей для проникнення, а транснаціональні, в
тому числі й діаспорні простори, стають місцем громадських
дискусій, постійного процесу перевизначення культури та
ідентичності.
На цій основі в рамках постмультикультуралізму формуються нові засоби концептуалізації етнокультурного і соціального різноманіття в умовах глобалізації. В одному випадку, за
колишньою інтелектуальною традицією, вони охоплюють ста138
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тистику і демографію руху населення, рефлексію соціальних
змін, мультикультурної організації соціального простору як
прийнятних і достатніх підстав для аналізу певної версії сучасності. В іншому випадку визнання множинності версій сучасності має на увазі перманентні, нехай навіть ледь помітні, але
вельми істотні за своїми наслідками зміни в звичних мультикультуральних стратегіях визнання, включення та інтеграції,
що спостерігаються в подібних соціальних умовах.
При цьому значущим стає постійне збільшення числа іммігрантів, або ускладнення етнічних структур населення, але
зміщення соціальних контекстів [M. Strathern, 2004, p. 22] при
формуванні нових соціальних і культурних розривів, наприклад, між першим і другим поколіннями іммігрантів, коли
батьки відчувають себе більш інтегрованими в національну
спільноту, ніж їхні діти [W. Bradley, 2013, p. 25]. Наприклад,
коли в межах національної держави формуються транснаціональні, транскультурні, трансетнічні релігійні громади.
У цих умовах не тільки долаються міжгрупові кордони, виникають транскультурні мережі спілкування (в тому числі і
через Інтернет), але і долаються диференціальні установки
мультикультуралізму, стирається чітка строгість організації
етнокультурної мозаїки національного суспільства. Це, в свою
чергу, стимулює створення ідеології постмультикультурних
стратегій і ситуацій, наприклад, у політичній сфері, де мультикультуралізму вже давно відмовлено у високих ставках.
Постмультикультуральний дискурс також розвивається в
засобах масової інформації, де позначаються перспективи розгортання інформаційних контекстів і їх впливу на суспільні
процеси в сьогоденні та майбутньому [A. Fleras, 2015b, p. 38–
39]. Потенціал постмультикультуралізму визначається можливостями поновлення методологічного інструментарію. У своїй
новій якості це спосіб артикуляції постмультикультурних наративів складності, синхронності, перетину, плинності, гібридності і транслокальності. Нарешті — це відкритий простір дис139
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кусії для концептуалізації нових підходів до аналізу сучасності
в логіці постмультикультуральності [A. Fleras, 2015a, p. 67].
Прийнято вважати, що ідея постмультикультуралізму особливо активно розвивається після 11 вересня 2001 року, коли
набирає силу дискурс краху мультикультуралізму, багаторазово підкріпленого терористичними атаками в США, Європі, Росії
та інших країнах на початку ХХІ століття. Щільність цього дискурсу виявилася настільки високою, що риторика про кінець
мультикультуралізму, за словами У. Бредлі, стала стійко сполучатися з самим постмультикультуралізмом [Bradley, 2013,
p. 18]. Аналогічну думку висловлюють і інші вчені. У зв’язку з
цим необхідно підкреслити, що судження про катастрофу політики мультикультуралізму не вповні відповідають дійсності.
По-перше, вони несуть на собі печатку колишньої пропаганди державного інтеграційного мультикультуралізму. Останній, як відомо, з важливих причин сформувався в країнах
класичної імміграції, де успішно розвивається і сьогодні. Але
бувши пересадженим на європейський ґрунт як універсальний,
«ключ, що підходить для всіх замків», він виявився не дуже доречним, тому що не зміг забезпечити гарантоване рішення політичних та імміграційних проблем Європи.
По-друге, ці висловлювання містять спробу анонсувати
світ «після мультикультуралізму», політичні контури якого і
нині залишаються досить неясними.
Повертаючись до висловлювань про мультикультуралізм в
Західній Європі, відзначимо, що осмислення постмультикультурної реальності в Європі і Америці, Азії, Африці та Австралії, в
Новій Зеландії і на Маврикії було обумовлено не лише логікою
процесів глобалізації, але в тому числі й колоніальною спадщиною, імперативами глобального управління, сформульованими політиками провідних країн світу [D. Goh, 2008, p. 232–233].
Пік тиску на національні версії мультикультуральної політики і освітніх мультикультурних програми припав на кінець
2010 — початок 2011 року, «коли прем’єр-міністри і президент
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трьох наймогутніших країн Європи оголосили про неспроможність мультикультуралізму» [W. Bradley, 2013, p. 34].
Ці твердження не зовсім відповідали результатам досліджень провідних учених світу, які вивчали проблеми розвитку
полікультурних національних політик в національних державах. Але вони були явною спробою перегляду тенденцій розвитку етносоціальних процесів в Європі, однак не на користь
ідеї спільного європейського дому, а в інтересах національних
еліт, зацікавлених у певному політичному тонусі і електоральних перевагах своїх виборців. Як відомо, однією з важливих
причин (Брексіту) є проблеми міграції, а політична анґажованість мультикультуралізму в Канаді відома ще з часів П. Трюдо [A. Fleras, 2015b, p. 28]. Але твердження про те, що мультикультуралізм зазнав краху після 11 вересня 2001 року, навіть
усупереч даним про зростання полікультурної політики в період між 2000–2010 роками [К. Banting, 2014, p. 66. Т. Modood,
2012, p. 40], усе ж мали певний смисл. Вони не лише ініціювали руйнування застарілих національних моделей управління
процесами транснаціоналізації та міграції, а й означили собою,
як у випадку із впровадженням інтегративного мультикультуралізму, початок переходу до нових універсальних методів
прискореної соціокультурної і політичної трансформації національних суспільств.
Нині сучасні суспільства поступово знаходять нові дискурсивні контури, перетворюючись у складні багатомірні галузі
ідентичностей, знаходячи нові перспективи в умовах етнічного,
культурного, іммігрантського суперрізноманіття [S. Vertovec,
2007]. «Мультикультуралізм зазнав невдачі, — писав із цього
приводу Т. Модуд, — він знаходиться в політичному відступі і
навіть мертвий, особливо в Західній Європі. Це стає домінуючим дискурсом не тільки серед громадськості, а й серед учених» [Т. Modood, 2012, p. 45]. Заради справедливості потрібно
відзначити, що відступ від політики мультикультуралізму був
помітним на рівні дискурсу, а не на рівні реальної політики.
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Зокрема, К. Бентінг зазначає, що багато хто з нових політиків
інтеграції, відзначені як свідоцтво відмови від мультикультуралізму, нагадують програми, які вже давно є частиною імміграційної інтеграції в Канаді [S. Mishra, С. Kumar, 2014, p. 66].
У певному сенсі постмультикультуралізм виступає альтернативою мультикультуралізму. Однак він не заперечує мультикультуралізм. Останній, як і раніше, є елементом концептуалізації нової соціокультурної реальності, міграційної мозаїки
національного суспільства, що формувалися і підтримуються
в різних конфігураціях національних політик мультикультуралізму і завдяки яким постмультикультуральний підхід знаходить релевантні сучасності імпульси соціальної і культурної
динаміки. Можна сказати, що постмультикультуралізм бере
«конструктивну участь» у мультикультуралізмі, а не відсторонюється від нього. Це означає, що постмультикультуралізм
використовує також можливості мультикультуралізму, знаходячи тим самим його новий науковий, політичний і соціальний
потенціал.
«Постмультикультуральні виходи» за межі мультикультуралізму в рамках оновленої соціальної теорії і практики зумовлені також і тим, що ідеї мультикультуралізму були сформульовані в цілях інтеграції національного суспільства, але в
інший час і в інших умовах. У цьому плані постмультикультуралізм — це, дійсно, не відмова від мультикультуралізму, а визнання того факту, що необхідні оновлені стратегії для розуміння різноманітності в різних соціально-політичних і локальних контекстах, спираючись при цьому на мультикультуралізм,
який є важливим теоретичним і прикладним активом, а не просто набором проблем, що потребують обговорення [W. Bradley,
2013, p. 15]. Не менш важливим є і визнання контекстуальності мультикультуралізму, форми реінтепретації якого в умовах
нової реальності ідеологічно розвиваються в напрямку постмультикультуралізму.
Одна з особливостей постмультикультуралізму полягає в
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тому, що відповідно до його логіки мультикультуралізм як інструмент перетворення сучасності був зміщений на периферію в розряд політики минулого. В першу чергу, це торкнулося
невідповідності первинних принципів і політики мультикультуралізму в європейських країнах і країнах класичної імміграції (зокрема, ідей толерантності, включення/виключення,
визнання, рівноправності, рівних можливостей у межах національного суспільства) новим культурним, політичним і соціальним реаліям, що виникли в контекстах глобалізації. Крім
того, офіційний мультикультуралізм, який розуміється в ряді
випадків як своєрідна «структура контролю» [W. Bradley, 2013,
p. 67], відходить в минуле, на периферію соціальної теорії.
У цьому контексті отримала розвиток критична теорія мультикультуралізму. В її центрі виявилася ідея бюрократичного або
адміністративного мультикультуралізму, мета якого полягала
в підтримці расових, етнічних і культурних відмінностей національних меншин і груп іммігрантів. Ідея створення культурної
мозаїки в межах національного суспільства стала однією з важливих причин його ерозії, об’єднанням громадського потенціалу і падінням популярності концепцій мультикультуралізму.
Саме тому мультикультуралізм підпадає під значну критику за
викорінення цінностей національного суспільства, руйнування його ідентичності. У зв’язку з цим важливо підкреслити, що
мультикультуралізм — це не естетика культурної спадщини.
У цьому разі це також постетнічний проект, в межах якого формується основа соціальної політики, що включає в себе вимоги
рівноправності, добробуту, рівноправних відносин громадян з
державними структурами, наприклад, з поліцією, підтримки
імміграції та іммігрантів, рівних можливостей для самореалізації й у сфері зайнятості [D. Ley, 2005, p. 23]. Звичайно, «мультикультуральний фестиваль» притупляє відчуття маргіналізації іммігрантів у економічній і політичній сферах [D. Ley, 2005,
p. 32]. Але він не знімає з порядку денного питання про те, що
збільшення кількості іммігрантів, зростаюче культурне різно143
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маніття може призвести до напруги в суспільстві, фрагментації
національної ідентичності і навіть загрожувати національній
державі.
Як показали дослідження Д. Беррі, збільшення різноманітності не завжди веде до конфлікту або зниженню соціального капіталу громадської солідарності, що особливо помітно на
місцевому рівні. Тут, як і в інших випадках, міжкультурна взаємодія є тільки одним з аспектів модернізації, до якої залучено
поряд з емігрантами та стороною, що приймає, багато інших
учасників, включаючи державних чиновників, школи, системи освіти, охорони здоров’я і публічну сферу. Важливо відзначити, що агентність таких ситуацій контекстуальна, тобто на
локальному рівні кожен бере участь у міжкультурній ситуації,
потенційно піддається зміні і змушений визначати свій культурний вибір. Так чи інакше відбувається розуміння того, що
«модернізація не веде до закінчення множинності культур»,
вона навпаки підсилює ці культури [S. Harrison, C. Huntington,
2000, p. 112]. Різноманітні версії мультикультуралізму мають
на увазі розуміння культури як внутрішньо гомогенної і локалізованої в певних межах, яке в світлі загальної мобільності
населення та культурної гібридизації втрачає свою інтелектуальну привабливість та інструментальну цінність. Якщо таке
розуміння культури «коли-небудь і відповідало істині, то тільки не сьогодні» [Э. Гидденс, 2015, с. 155]. Разом з тим варто визнати справедливим, що глобалізація має на увазі не редукцію,
а ускладнення культурного розмаїття і переклад відмінностей
в іншу площину [Т. Eriksen, 2013, p. 10].
Увага до культурної та етнічної різноманітності, властиве
мультикультуралізму, забезпечується за допомогою визнання і включення [T. Tasan-Kok, R. Kempen van, M. Raco, G. Bolt
2014, p.14]. Тільки завдяки безперебійної дії цього механізму
агент публічної сфери може бути розпізнаний, ідентифікований і поміщений в громадську етнокультурну мозаїку диспозицій і відносин. Постмультикультуралізм не має відповідних
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компетенцій у цій галузі, оскільки його завдання полягає не у
відтворенні соціальної структури суспільства, або підтримці
кордонів групи, але в забезпеченні постійного діалогу між різноманітними етнічними та соціальними агентами, будь вони
індивідуальними або груповими учасниками соціокультурної
взаємодії. Але на відміну від версії мультикультуралізму Беррі
[J. Berry, 2016, p. 8], який редукує мультикультурну ідеологію
до індивідуального рівня відносин, постмультикультуралізм
є такою формою організації простору взаємодії, де етнічні
ієрархії і культурні відмінності не мають особливого значення. У цьому випадку мова не йде про культурну нейтральність
або індиферентність — культура не може бути нейтральною
[S. Mishra, C. Kumar, 2014, p. 63]. Проте ініціатива міжкультурного контакту, форма його організації, зміст і межі відносин
цілком залежать від учасника ситуації, залученого в контексти
постмультикультуральності.
Постмультикультуралізм має при цьому таку ж структуру,
історію і функції, як і мультикультуралізм. Він лише успадковує деякі риси свого великого попередника, залишаючись при
цьому в його тіні. Постмультикультуральний поворот скоріше
розкриває і коригує недоліки офіційного мультикультуралізму, ніж виступає його новою версією. Він прийняв на себе важкий тягар критики через «пристрасті» мультикультуралізму до
підкреслення культурних і етнічних відмінностей, «створення» етнокультурних груп методами статистики, артикуляції
імміграційних проблем. До загальної критики незабаром були
включені звинувачення ще й в тому, що він ігнорує питання
соціальної нерівності, створює моделі інтеграції і управління
«для всіх», що його підходи не вкладаються в перспективу соціально-політичних і економічних перетворень у суспільстві,
в нові трансгендерні конфігурації і постетнічний статус національного суспільства. Таким чином, застарілі національні
моделі мультикультуралізму вимагали заміни. Постмультикультуралізм виступив своєрідною альтернативою, перш за
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все, завдяки перенесенню мультикультуральних проблем з
дискурсу національного суспільства в глобальний простір наукової дискусії і прийняття політичних рішень. Для цього він
повинен був відмовитися від теоретичних структурно-функціональних «пристрастей» і перейти до заохочення десенціалізації етнічності, визнання нових версій гібридності, значущості
транслокальності, множинності версій сучасного суспільства,
множинних перспектив його економічного і культурного розвитку [A. Fleras, 2015b, p. 26]. Тим самим у рамках постмультикультуралізму розвивається процесуальний спосіб концептуалізації культурного розмаїття.
У цих умовах постмультикультуралізм формується також
і як політичний дискурс, який визнає різноманітність, але націлений на підтримку і розвиток сильної національної ідентичності [V. Uitermark, U. Rossi, Houtum, 2005, p. 15]. Поле його
інтересів розширилося за рахунок зміщення фокусу з політичного і соціокультурного простору національного суспільства
на активно зростаючі центри світової політики, а також на
тренди розвитку економіки, суспільства і культури, що виходять за межі звичних конфігурацій. Сьогодні постмультикультуралізм залучений у формування нових дискурсів постсучасності, включаючи дискурс ситуацій суперрізноманіття [20].
Останні в парадигмі мультикультурної теорії обмежувалися
лише врахуванням демографії, етнічності та культури. Однак
в нових умовах вони увібрали в себе додатково значний перелік диференціальних змінних, таких, як імміграційний статус,
супутня йому оплата праці, обмеження прав, різний досвід на
ринку праці, гендерний і віковий профілі, патерни просторового розподілу і змішані локальні мережі. Їх сукупність і взаємна
обумовленість дають точне уявлення про поняття «суперрізноманітності» [S. Vertovec, 2007, p. 10].
Постмультикультуралізм з огляду на сучасні тенденції в
сфері міграції та ситуації «суперрізноманітності» дозволяє змістити фокус уваги на великі міста. Саме мегаполіси, а не тільки
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старі світові столиці стають сьогодні центрами імміграційного
тяжіння, расового, етнічного і культурного різноманіття, своєрідними парадигмами транснаціоналізації світового політико-економічного і культурного простору.
Як відзначає Т. Модуд, у найближчі десятиліття в структурі населення міст Європи відбудуться важливі зміни, оскільки кількість неєвропейського населення в них зросте до 50%,
а ситуація етнокультурної та расової плюральності в американських містах стане парадигмою розвитку для Європи
[T. Modood, 2012, p. 15–17]. Таким чином, постмультикультуралізм, торкаючись проблеми етнокультурного і постміграційного різноманіття, залучає до широкого обговорення тему міста
як одного з найважливіших елементів постмультикультурального дискурсу.
У межах постмультикультуралістських досліджень місто
розглядається, по-перше, як одне з найбільш значущих місць
для обговорення етнічних ідентичностей, а, по-друге, артикулюється як постнаціональний проект інтеркультурального суспільства [J. Uitermark, U. Rossi, H. Houtum, 2005, p. 623].
В певних концептуальних рамках, постмультикультуралізм
має справу з багатошаровим характером міського населення.
Він бере до уваги не тільки культурні та етнічні відмінності
між групами, але також широку палітру соціальних відмінностей, в тому числі в середині культурних, етнічних і релігійних
груп [Т. Tasan-Kok., R. Kempen van., М. Raco, G. Bolt, 2014].
У рамках постмультикультуралізму космополітизм і інтеркультуралізм стають важливими напрямами вивчення глобалізованих версій сучасних політичних, соціальних і культурних процесів [Sh. Singh, 2015, p. 366]. Їх зовнішня неподібність і
шлейфи ексклюзивних термінологічних конотацій створюють
враження нездоланності теоретичних розбіжностей між ними.
Тим часом у межах постмультикультуралізму, що пропонує
нові концептуальні рамки переосмислення інтеграції, способів з’єднання частин реальності в певну цілісність, вони зна147
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ходять спільний теоретичний і практичний фундамент. Так,
космополітизм і інтеркультуралізм, будучи зорієнтованими на
соціальну інтеграцію, не підтримують міцних групових зв’язків, пропонують різні способи бути громадянином. У рамках
космополітизму навіть підкреслюється бажання міжкультурного змішування і, отже, не вітається політика мультикультуралізму.
Інтеркультуралізм, хоча і вважається доповненням до
мультикультуралізму, також підтримує міжкультурні відносини на індивідуальному рівні, ставлячи під сумнів пріоритети групової комунікації. Інтеркультуралізм сприяє розвитку
стратегій спілкування, визнання динамічного характеру ідентичностей, заохочення соціальної єдності і критики неоліберальних культурних практик [N. Meer. T. Modood, 2012, p. 31].
Постмультикультуралізм, космополітизм, як і інтеркультуралізм, мають одним із своїх основних завдань соціальну інтеграцію та досягнення соціальної єдності.
Отже, постмультикультуралізм переводить способи організації етнічного та культурного різноманіття, що склалися в
рамках національної держави і політик мультикультуралізму, в
нові формати їх осмислення і практичної реалізації в глобальних контекстах.

Ідея гибридізації в історії культури та в сучасності
Ідея змішання суперечить всім доктринам чистоти як сили
і святості, древнім і класичним, сучасним, а також, біологізованим версіям якими були «расова наука» і расизм. Гібридизація є протиотрутою від культурного диференціалізму расових
і націоналістичних доктрин, тому що вона бере за відправну
точку саме той досвід, який був пригніченим та табуірованим
культурним диференціалізмом. Він відкидає класичний націоналізм, тому що дає перевагу перетину кордонів. Він підриває політику ідентичності, таку як етнічні чи інші претензії
на чистоту і автентичність, тому що він виходить з нечіткості
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кордонів. Якщо модерн підтримує етику порядку і чіткого поділу жорсткими межами, гібридизація відображає постмодерністську чутливість до поділу, трансгресії, підривної діяльності.
У термінах Фуко гібридизація є «можливістю воскресіння
підлеглих знань», оскільки висуває на перший план ті ефекти і переживання, які сучасні космології, раціоналістичні або
романтичні, не люблять зачіпати. Гібридизація відбувається
під різними псевдонімами, такими як синкретизм, креольство,
транскультурність. Пов’язані поняття — глобальна ойкумена,
глобальна локалізація і локальна глобалізація. Гібридизація
може приховати асиметрію і нерівномірність процесу й елементів змішування. Необхідно усвідомлювати різницю між
різними періодами часу, моделями, типами та стилями змішування. Окрім того, воно набуває різних значень в різних культурних умовах. Гібридизація, звичайно, також відбувається
між культурними елементами і сферами всередині суспільства.
В Японії «Бабусі в кімоно вкланяються на вдячність своїм банківським автоматам. Молоді пари приносять з собою портативні компьютерні ігри на романтичні вечори»[К. Greenfeld,
1994, p. 230].
Чи є гібридизація культурних стилів типовим міським явищем, наслідком урбанізації та індустріалізації? Якщо ми подивимося на сільську місцевість практично в будь-якій точці
світу, ми виявимо сліди змішання культур: культури, що вирощуються, методи посадки і сільськогосподарські техніки, використовувані знаряддя і ресурси (насіння, добрива, методи зрошення, кредит) зазвичай мають транслокальне походження.
Фермери і селяни в усьому світі прямо або побічно пов’язані
з коливаннями світових цін на сировинні товари, які впливають на їх економіку, глобалізацію і культуру. Екологія сільського господарства може бути локальною, але культурні ресурси
транслокальні. Сільське господарство — головний об’єкт глобалізації [P. Richards, 1996, D. Goodman, М. Watts, 1997]. Цікаве
заперечення проти аргументу гібридизації полягає в тому, що
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насправді змішуються культурні мови, а не граматики. Розрізняють поверхневі і глибинні елементи культури. Таким чином, — це фольклорні, поверхневі елементи культури — їжа, костюми, мода, звички споживання, мистецтво і ремесла, розваги,
методи лікування — подорожують, в той час, як більш глибокі
погляди і цінності, спосіб з’єднання елементів, структурний
ансамбль культури, залишаються прив’язаними до контексту.
З цього аргументу можна зробити кілька висновків. Це означало б, що сучасна «планетарізація» є поверхневим явищем
тільки тому, що «глибоко всередині» людство залишається
розділеним на історично сформовані культурні кластери. Чи
означає це також, що нові соціальні технології зв’язку і транспорту — від реактивних літаків до електронних засобів масової інформації — є лише поверхневими явищами, які не впливають на глибоко вкорінене ставлення? Якщо це так, наслідки
будуть глибоко консервативними.
Проміжна позиція полягає в тому, що нові технології мають
глибокі наслідки, в той час як кожна історично сформована
культура розвиває свої власні погляди на нові простори спільності. Інша проблема — це суспільства іммігрантів і поселенців,
де змішання в часі є історичним імпульсом, досить глибоким,
щоб задіяти культурну граматику, а не тільки мову. Яскравим
прикладом є Північна Америка. Ймовірно, частиною глибокої і
своєрідною привабливості американської поп-культури є саме
її змішаний і «мандрівний» характер, її «розслаблена» легкість,
відірвана від феодального минулого. У цій культурі граматики кількох культур змішуються, і ця міжкультурна щільність
може бути частиною підсвідомого тяжіння американських
популярних ЗМІ, музики, фільмів, телебачення: зустріч, а часто
і зіткнення, але інтимне зіткнення етнічних груп, культури,
історії. Таким чином, змішання культурних граматик становить глибоко людяну привабливість американських оповідань
і їх мирський характер, елементи, що змішалися та «перепакувалися» в новий культурний патерн. Само по собі міжкуль150
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турне змішання — це глибоко творчий процес не тільки в нинішній фазі прискореної глобалізації, а й в далекому минулому.
Сіс Хамелінк зазначає: «Найбагатші культурні традиції виникли в місці зустрічі абсолютно різних культур, таких як Судан,
Афіни, долина Інду і Мексика» [С. Hamelink 1983, p. 4]. Це проливає інше світло на аргумент мови/ граматики: імовірно,
деякі граматики змішувалися весь час. Таким чином, суміш
культурних граматик є частиною внутрішнього значення світових релігій (на відміну від племінних, національних релігій). Більш фундаментальне питання полягає в тому, чи можна
взагалі зберегти відмінність між культурною мовою і культурною граматикою як відмінність між поверхнею і глибиною.
Звичайно, ми знаємо, що в деяких сферах немає нічого глибше
поверхні. Це урок мистецтва і естетики. Тоді поверхневе змішування може мати глибокий відтінок. Навіть в цьому випадку
нас навчали і примусили думати про культуру в територіальних пакетах різних «уявних спільнот», і коли для серйозного
розгляду відкрилися нові вікна і питання, що виникають в результаті гібридизації, для цього, насправді, потрібна деколонізація уяви.
С. Хамелінк прояснює це положення шляхом порівняння
трьох парадигм культурних відмінностей: культурного диференціалізму, культурної конвергенції і культурної гібридизації.
Культурний диференціалізм походить від постійної наявності
культурних відмінностей, котрі слугують причиною конфліктів між національними утвореннями, що спочатку мисляться
як цілісні, гомогенні, однорідні і віддалені один від одного,
але прив’язані до власної території. Культурна конвергенція
означає урівняння культур між собою внаслідок глобальної
взаємозалежності і взаємопов’язаності культур між собою. Розвиток електронних технологій і засобів масової інформації та
розповсюдження західних матеріальних й символічних товарів призводять до поступової культурної гомогенізації світу.
Ця тенденція отримала назву макдоналізації, американізації,
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вестернізації суспільств. Третя парадигма пов’язана з моделлю культурної гібридизації як процесу, що характерний для
сучасного світу, відповідно до постмодерністського та постколоніального розуміння культури як мандрівної, за висловом
Дж. Кліффорда.
Перші дві парадигми розглядають культурні рухи як гру з
нульовою сумою, що призводить до появи глобального села,
або ж до зіткнення цивілізацій. Лише модель гібридизації в
змозі адекватно описати складну динаміку культурних змін у
світі. Поряд з терміном гібридизація вживаються також і інші
терміни, що не співпадають, але пов’язані з гібридизацією —
меланж, креолізація, транскультурність.

Картина майбутнього глобального світу
Підсумовуючи концепцію про три головні парадигми до
аналізу глобальної культури та політики, таким чином можна
зрозуміти, що найбильш плідною точкою зору стає прийняття
гібридизації та транскультурності як норми для майбутнього.
Один з поглядів на культурні відмінності та культурні практики полягає в тому, як ми переживаємо «зіткнення цивілізацій».
З цієї точки зору різниця в стійких системах культурних норм
вважаються незмінними і породжують суперництво і конфлікти. У той же час широко поширене розуміння того, що зростаюча глобальна взаємопов’язаність веде до посилення культурної
стандартизації та уніфікації, як в разі поширення глобального суспільства споживання. Але є точка зору, яка абсолютно
відрізняється від обох цих моделей міжкультурних відносин.
Вона пропонує інший погляд на процеси сучасності, де відбувається процес змішування, або гібридизації культур в різних
місцях й ідентичностях. Це метатеоретичний роздум про культурні відмінності, в якому стверджується, що існує три точки
зору на культурні відмінності: культурний диференціалізм,
або стійка відмінність культур, культурна конвергенція, або
зростаюча схожість, і третій напрям — культурна гібридизація,
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або постійне змішування. Кожна з цих позицій включає в себе
певні теоретичні положення і навіть їх можна вважати за окремі парадигми. Кожна з парадигм пропонує особливу політику
ставлення до культурних відмінностей — або як міцних і незмінних, або таких, що поступово зникають, або як певних процесів, що змішуються і породжують нові транслокальні форми
відмінності. Кожна з цих парадигм передбачає різні суб’єктивності і більш широкі перспективи.
Перша точка зору, згідно з якою культурні відмінності є незмінними, може бути найстарішою точкою зору на культурні
відмінності. Друга ідея про культурну конвергенцію, так само
стара, як ранні форми універсалізму, як і світові релігії. Обидва були відроджені і оновлені як різновиди модернізму, відповідно в його романтичній та просвітницькій версіях, в той
час як третя перспектива, гібридизація, відноситься до постмодерністської сприйнятливості культури подорожей. Можливо, існують і інші підходи до культурних відмінностей, такі як
байдужість, але жоден з них не має масштаб і глибину трьох
представлених тут точок зору.
Майбутнє, викликане цими трьома парадигмами, буде кардинально відрізнятися. Макдональдизація визначається одночасно і як тріумфальний американізм і як похмура картина
глобальної «залізної клітки», і глобального культурного розчарування. Зіткнення цивілізацій також пропонує горизонт сталого світу, зосередженого на своїх конфліктах і не бажаючого
рухатись вперед. Це викликає глибоко песимістичну політику
культурного поділу як прокляття, що прирікає людство на тривалий конфлікт і суперництво; світ в цій парадигмі перетврюється на архіпелаг неподоланих відмінностей, людський діалог
зображається як діалог війни і глобальна ойкумена, як вічне
поле битви. Політолог Бенджамін Барбер в книзі «Джихад проти Макворда» [В. Barber, 1995] пропонує зіткнення між цими
двома точками зору аби дати уявлення про третій варіант —
мікшування транскультурності.
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Кожна парадигма тісно пов’язана з різною політикою
мультикультуралізму. Культурний диференціалізм ґрунтується на політиці закриття і апартеїду. Якщо сторонніх взагалі
пускають, їх переважно тримають на відстані витягнутої руки
в гетто, резерваціях або локальних зонах проживання. З такої
точки зору, культурні спільноти найкраще зберігати окремо,
як в постколоніальному «плюралістичному суспільстві», в якому спільноти не повинні змішуватися, крім як в ситуації ринку праці міжнародних бірж, Культурні меншини в цій картині
майбутнього утворюють закриті спільноти, що тримаються
окремо. Культурна конвергенція перетворюється на політику
асиміляції з домінуючою групою як культурним центром тяжіння. Культурне змішання, гібридизація відноситься до політики інтеграції без необхідності відмовлятися від культурної
ідентичності, в той час як спільне проживання, як очікується,
призведе до появи нових міжкультурних моделей відмінності.
Це майбутнє безперервного мікшування, постійно породжує
нові спільні риси і нові відмінності.
На більш глибокому рівні кожна парадигма співзвучна певним почуттям і космології. Парадигма диференціалізму дотримується принципу чистоти, як у ритуальній чистоті в кастовій
системі, «limpieza de sangre» в Іспанії після Реконкісти і заклопотаності чистотою крові і походження серед аристократії, —
заклопотаність, яка згодом була перетворена в роздуми про
«Расу» і «Клас» [J. Nederveen Pieterse, 2006, p. 67]. Парадигма
конвергенції є наслідком теорії еманації, згідно з якою феномени є зовнішніми виразами кінцевого нумінозного простору
буття.
У своїй священній версії це відображає теологію і космогонію еманації зовні, з духовного центру (як в гностицизмі).
В такому всесвіті внаслідок циклу еманації, поширення і розбіжності, йде цикл «збору» або процес конвергенції. Частковим
відображенням цієї космології є давня імперська система, в
якій імперія є периферією світу, а імператор — його центром
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(як у випадку з фараоном, імператором Китаю як «Серединою
Середнього царства» та імперським Римом). Цей імперський
центр існує не тільки на землі, а й на небі. Це божественне царство, в якому цар уособлює землю і народ. Західний імперіалізм
і його місія «Civilisatrice» або «Тягар Білої Людини» були варіацією цієї точки зору. Після деколонізації принцип випромінювання реальності назовні з імперського центру зберіг свою
структуру, але змінив своє значення з позитивного на негативний, як в теорії залежності і критиці культурного імперіалізму
і європоцентризму.
Третя точка зору — це синтез, що домагає зрозуміти протилежності та обмеженість цих полярних точок зору. Таким
чином, цей синтез зобов’язаний своїм існуванням двом попереднім принципам і має сенс тільки по відношенню до них. Він
дозволяє подолати суперечність між чистотою і еманацією, між
локальним і глобальним в діалектиці, згідно з якою локальне
знаходиться в глобальному, а глобальне — в локальному. Прикладом, в якому ми бачимо цей синтетичний рух в дії, є Різдво: «Здатність цього свята потенційно стати самим втіленням
глобалізації виникає з його якості легкого синкретизму, що робить Різдво в кожному місці тріумфом локалізму, захисником
і легітимацією конкретних регіональних і особливих звичаїв і
традицій» [D. Miller, 1993, p. 25].
Кожна парадигма передбачає свій підхід до глобалізації.
Відповідно до культурного диференціалізму, глобалізація —
явище лише поверхневе: реальною динамікою культурних процесів є регіоналізація, або формування регіональних блоків,
які зазвичай відповідають цивілізаційним кластерам. Отже,
майбутнє глобалізації з такої точки зору — це міжрегіональне суперництво. Відповідно до принципу конвергенції, сучасна
глобалізація — це вестернізація, або американізація в цілому,
виконання по частинах класичних імперських і модернізаційних тез. Згідно змішаного підходу транскультурності, результат процесів глобалізації необмежений, і нинішня глобалізація
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є в такій же мірі процесом «сходолізації», як і вестернізації, а
також багатьма взаємопов’язаними транскультурними впливами. Зрештою виявляється, що дві конфліктуючі тенденції,
відмічені спочатку, зростаюче усвідомлення культурних відмінностей і глобалізація, не просто суперечать один одному,
але взаємозалежні. Зростаюче усвідомлення культурних відмінностей — це функція глобалізації. Розвиток міжкультурної
глобалізації та культури, три парадигми комунікації, мобільності, міграції, торгівлі, інвестицій, туризму — все це сприяє
усвідомленню культурних відмінностей. Інша сторона політики відмінностей полягає в тому, що саме прагнення до визнання має на увазі претензії на рівність, рівні права, однакове
звернення: іншими словами, загальний світ відмінностей. Відповідно, зіткнення культурного розмаїття і глобалізації цілком
можна розглядати як творче протистояння, а не суворий конфлікт цінностей. Ці погляди знаходять прихильників в будьякій ситуації, і їхні суперечки знаходять відгук у всіх сферах.
Можливо, культурна саморефлексія і емпіричні дані підтверджують третю точку зору більше, ніж інші. У більшості країн
Азії домінуючим мотивом є ідеї злиття Сходу і Заходу. В Африці
широко поширене поєднання місцевої та зарубіжної практики.
Латинська Америка і Карибський басейн будують свої культурні цінності під впливом творчого синкретизму і креолізації. Але вплив інших парадигм є глибоко укоріненим, суперечки з приводу ідентичності і сенсу культури є частиною нашої
повсякденності, і, крім того, існують розбіжності з приводу
значення і динаміки гібридності.
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3.2. ТРАНСКУЛЬТУРНІСТЬ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КІНО
Європейське кіно в останні роки нібито суперечить офіційним політичним дискурсам щодо поняття мультикультуралізму, пропонуючи більш близьку позицію до концепції
транскультурного. Після політичної заяви канцлер Німеччини
Ангела Меркель коли вона промовила, що спроби створити
мультикультурне суспільство в Німеччині остаточно зруйновані, прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон аналогічним
чином засудив мультікультуралізм, і коли президент Франції
Ніколя Саркозі приєдналися до хору критиків, європейський
кінематограф продемонстрував зовсім інше сталення до проблеми співіснування в одному культурному просторі представників різних етносів і релігій. У подібних політичних дискурсах
часто-густо робиться акцент на етнічній, мовній та релігійній
асиміляції іммігрантів в соціальну і політичну структуру нації,
а також проголошується їхня поступова відмова від рідних звичаїв і практик.
У останнє десятиліття європейські країни, такі як: Франція,
Бельгія, Данія, Італія, Швейцарія та Нідерланди стали свідками
підйому консервативного дискурсу, який змістив центр тяжіння імміграційної політики в правий бік. У той час як політичні дискурси часто ігнорують наднаціональний вимір поняття
«європейське», сучасні кінематографісти адекватно звертають
увагу на перехід від проблем національних до проблем транскультурних.
Такий погляд на зображення болісних проблем був викликаний, серед іншого, довгою дискусією щодо спадщини колоніалізму, що триває у процесах європейської інтеграції, наслідків
краху комунізму, що стримує європейську мобільність, а також
проблем існуючих сучасних іммігрантських діаспор. У результаті європейські культури і суспільства стали свідками раніше
немислимих диверсифікацій, фрагментацій і процесів гібриди157
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зації [Р. Richards, 1996]. Деякі сучасні європейські фільми змінили наше розуміння європейської ідентичності та є викликом
сучасному національному політичному дискурсу. Існує фундаментальна суперечність між відмінними рисами Європи і її різноманітністю та гомогенізованими офіційними наративами,
які наполягають на запереченні реальності системи відносин,
що заснована на співіснуванні і взаємодії.
Як політичний ідеал, мультикультуралізм означає рівні
можливості, які супроводжують культурне розмаїття в атмосфері взаємної терпимості. Мультикультуралізм в цілому визначається з точки зору суспільного визнання іммігрантів і
груп меншин як окремих груп або спільнот, які можна відрізнити від більшості ставленням до мови, культури і соціальної
поведінки і у яких є свої асоціації та соціальна інфраструктура. Слова Девіда Кемерона заслуговують більш докладного
коментарю завдяки азіатському британському кіно. Критики
повністю підтримують ідею про те, що в порівнянні з іншими
країнами Європи, Британія зробила деякі кроки до найбільш
динамічних і приємних в культурному відношенні зразків
культурної гібридності. Такі азіатські британські фільми, як
«Бхаджа на пляжі» (режисер Гуріндер Чадха, 1993), «Схід є
Схід» (режисер Деміен О’Донел, 1999), «Аніта і я» ( «Anita and
Me» (режисер Метін Хусейн, 2002)), «Грай як Бекхем» (Bend it
Like Beckham (режисер Гуріндер Чандра 2002)) і «Любов + Ненависть» (режисер Домінік Севідж, 2005) виділяються на міжнародному рівні як визнані постановки, дія яких відбувається
в мультикультурній Британії. Сюжет в них розвивається через
символічний ряд соціального реалізму. В своєму інтерв’ю після німецької прем’єри «Bend it Like» Бекхем, режисер Гуріндер
Чандра, з радістю сказала, що отримала лист від Тоні Блер, в
якому він написав, як сильно йому сподобався фільм, і додала
до цього: «Він йому особливо сподобався, тому що він представляв його Великобританію, дуже різноманітну, багатокультурну Британію» [J. Nederveen Pieterse, 2007]. Слова 2002 року
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різко контрастують із заявою Кемерона через дев’ять років.
Це протиріччя стає ще більш помітним, якщо ми досліджуємо критичні інтерпретації фільму, в яких стверджується, що в
Британії мультикультуралізм використовується для соціального контролю через маскування соціальної несправедливості
і ослаблення соціального протесту. Раджив Баласубраманіам
описує мультикультуралізм в Британії, показаний в таких фільмах, як «Bend it Like Beckham», в таких безжальних виразах:
«Мультикультуралізм не відноситься до ідеології лібералізму
або культурного прийняття, і це не простий опис британського
суспільства. Замість цього — це технологія соціального контролю, расизму і підтримці кастової ієрархії, інструмент помилки, гноблення і цензури в сучасному Британському суспільстві.
У той час як мультикультуралізм маскується під святкування поразки расизму, це фактично його протилежність — засіб
придушення культурного різноманіття в сучасній Брітаніі»
[S. Schech, J. Haggis, 2010].
Він додає, що в таких фільмах нечасто згадується сучасна
соціальна несправедливість в Великобританії, але скоріше минулі історичні прояви соціальних нерівностостей і при цьому
британське суспільство зазвичай демонструє свою прогресивність тоді, як азіатські символи завжди асоціюються з відсталістю і грубо карикатурні. Загалом, навіть в більш позитивному
прочитанні фільму критики погоджуються з тим фактом, що
фільм Чандри геніально обіграє британський мейнстрімний
консерватизм з використанням художніх та комерційних прийомів, витягнутих з морального всесвіту Голлівуду, що викликає почуття певної екзотики у англійських глядачів.
Саме цим можна пояснити захоплений відгук Тоні Блера,
в той час як відмова мультикультуралізму Девіда Кемерона
(і інших європейських лідерів) явище, яке чекає на набагато
більш детальний подальший аналіз. У цьому напрямку ми хочемо дуже коротко проаналізувати два фільми, як певні кейси
для прояснення транскультурних практик, існуючих в сучас159
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ній Європі та можна використати як ілюстрації для вивчення
понять асиміляції, інтеграції та гібридизації. Це фільм Ясміни
Бенгігі під назвою «Inch’Allah dimanche» (Неділя Інх Аллаха),
що вийшов в 2001 р, і «Gegen die Wand» (Проти Стіна) Фатіха
Акіна (2004). В обох з них транскультурна ідеологія проявляється в таких стратегіях, як наявність багатомовних практик,
зображення, «проміжних», рухливих і гібридних персонажах, а
також у розробці нових сфер міського і домашнього простору,
створених в результаті взаємодії культур.

Інч’Аллах Діманче (Неділя Інх Аллаха)
Дія Inch’Allah Dimanche відбувається в 1974 році і розповідає історію Зуін, яка емігрувала з Алжиру, з її трьома маленькими дітьми і свекрухою, щоб приєднатися до свого чоловіка у
Франції, де він жив і працював останні десять років. На початку
фільму розповідається про події, які приблизно в ті роки відбувалися у Франції. Після Другої світової війни Франція намагалися поповнити недолік робочої сили, наймаючи чоловіків з
колишніх французьких колоній Північної Африки. В середині
1970-х французький уряд значно послабив свою імміграційну
політику, дозволяючи сім’ям алжирських чоловіків приєднуватися до них. Режисер часто висловлювала бажання відновити
спогади про алжирське минуле жінки того часу. Справа в тому,
що мати режисера була такою жінкою, яка поїхала із Алжира до
Франції, коли їй було вісімнадцять.
Перша сцена фільму — це сцена від’їзду, коли Зуіна (головна героїня) їде з Алжиру, розриваючись між протилежними
емоціями родини. З одного боку слова її матері («Не покидай
мене»), з іншого — слова її сестри ( «йди заради ваших дітей»).
Режисер Ясміна Бенгігі вирішує розповісти про травми імміграції та вигнання не очима чоловіків як у фільмах другого
покоління 1980-х і 1990-х рр., але з жіночої точки зору. Фільм
стає спробою встановити зв’язок між французами та громадою
франкомовних африканських іммігрантів. Фільм можна про160
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коментувати цитатою з тексту Хоми Бхабхі, «ми потрапляємо
в момент переходу, коли простір і час перетинаються, створюючи помилкові фігури відмінності та ідентичності, минулого і сьогодення, всередині і зовні, включення і виключення»
[Н. Вhabha 2001, p. 243]. Саме завдяки такій проміжній точці
зору фільм демонструє гібридний франко-африканський досвід. Через образи і метафори, режисер кидає виклик французьким гегемоністським уявленням про народи африканського
походження і уявлення сучасної Франції про власну культуру і
французьку особистість.
Гібридний характер досвіду головної героїні Зуін починається з самої назви фільму, де змішуються дві мови, а також дві
релігійні практики. Ця ж ідея невизначеності відноситься до
різних персонажів фільму: в розбудові характерів ідея справжності належить застарілому минулому, що викликає тільки
страждання і застій, тоді як здатність адаптуватися і змінюватися відповідно до нових соціальних ролей викликає наше
співчуття до героїв фільму.
Їх можна поділити на три групи. В першу входять: мадам
Доне, французька сусідка Аїша, свекруха і Маліка, ще одна алжирка, що живе у Франції останні п’ятнадцять років. Мадам
Доне — найближча сусідка, яка разом зі своїм чоловіком відчайдушно одержима перемогою в конкурсі на здобуття визнання найкрасивішого саду. Вона є представником консерватизму
французького середнього класу, який залишився прив’язаний
до старих звичок і не цінує ніяких змін у своєму житті. Краса
саду вимагає енциклопедичних знань, ерудиції, яку потрібно
знайти в старих посібниках, а також спокою і щоденних турбот. Нерухомість і усталений спосіб життя також необхідні для
збереження саду. Мадам Доне не подобається прибуття гучної
алжирської сім’ї — це ставить під загрозу її шанси на отримання призу. Вона буквально бачить загарбника, варвара і потенційну небезпеку, що виходить від цієї жінки, і її дітей, які руйнують її тиху гавань своїм шумом, своїм сміхом і своїми іграми. Як
161

Розділ 3. Транскультурні практики в глобальному світі

пише Барбер: «Алжирські запахи готування і екзотичний одяг
заважають французькому спокою» [Н. Barber, 1995, р. 12].
Не випадково мадам Діне постійно апелює до встановлених
правил при озвучуванні її скарг. Коли Зуіна намагається приготувати каву у дворі, мадам Діне кричить: «Ви не маєте права робити це тут». Вона відтворює той самий асиміляційний
дискурс, в якому французський уряд традиційно віддавав перевагу інтеграції. Як Деніел Мойніхан пояснює, інтеграція іноземців була і до сих пір вважається інтеграцією майбутніх громадян, а не інтеграція в суспільство людей, які зберігають свій
іноземний характер і додає: «Іноземець допускається лише за
умови того, що він / вона зникає — не фізично, повертаючись
у свою країну походження, але семантично, відмовляючись від
свого чужого характеру» [D. Moynihan,1993, р. 123]. Мадам Доне
постійно нагадує алжирської сім’ї, що вони зараз у Франції і що
вони повинні вести себе відповідно до правил французького
способу життя. Свекруха Аїша так само тягнеться до минулого і справжності тільки стосовно алжирської культури. Вона
себе відчуває захисником традицій свого народу. Все її життя
присвячено увічненню алжирських традицій і звичаїв: вона сидить на овчині на землі, чекає, поки невістка їй прислуговує,
молиться і ніколи не виходить з дому. Серед головних своїх
функцій вона повинна запобігти Зуін спілкуватися з французьким оточенням.
Аїша вважає, що саме вона відповідає за сім’ю; з самого початку вона звертається до співробітників імміграційної служби і вітає сина, не дозволяючи Зуін втручатися в будь-якому
випадку.
Інша група персонажів — це французи, що кидають виклик
стереотипам. Серед них Ніколь — розведена сусідка, продавці,
поліцейський і водій автобуса. Всі вони відкриті для діалогу і
не відкидають сім’ю іммігрантів з-за їх відмінностей. Зуіна діє
як каталізатор розвитку ідентичностей інших персонажів, особистості, що виходять за рамки фіксованих категорій і ієрархій,
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припускають існування зовсім інших, відмінних від них ідентичностей. Через них фільм ілюструє справжню гібридність
сучасних європейських культур, які виникають, коли норми
ідентичності змішуються в різних групах.
Зуін сама по собі нібито є третьою групою. На відміну від
інших алжирських жінок, вона не замикається в просторі будинку, не ізолює себе від зовнішнього світу. Більш того, вона
швидко стає членом спільноти сусідів. Її цікавить навколишній
світ: вона слухає радіо, імітує поведінку французьких покупців
і сідає в автобус сама, без чоловіка. Це викликає гнів свекрухи, яка говорить: «La France lui a tournée la tête. Elle veut faire
com les Françaises» («Франція запаморочила їй голову. Вона
хоче вести себе як французи»). Таке звинувачення вірно лише
частково, оскільки молода жінка намагається прийняти нову
культурну ідентичність за допомогою прийняття певних рис
культури французьких жінок, не відмовляючись при цьому від
своєї власної. Вона відчуває, що те, що пропонує Ніколь, танцювати на самоті є гріхом, але говорить з Малікою (з жахом)
про кохання і певні риси сексуальності, про які вона дізналася,
можливо, після прослуховування радіо.
Напруженість між різними аспектами її нової суб’єктивності візуально транслюється в фільмі двома типами просторів
і кадрів. Скрутність, яку Зуін відчуває в замкнутих просторах,
таких як будинок і двір, передається через середні кадри, обрамлені дверима і вікнами, тоді як свобода, яку вона відчуває
на відкритому повітрі, знята в довгих кадрах у відкритих просторах. У фінальній сцені, коли її ілюзія знаходження спорідненої душі поза сім’єю зруйнована, вона розуміє, що їй терміново
потрібно перебудувати ситуацію всередині власного будинку.
Зуін змінює свої відносини з чоловіком, вимагає самостійності
в прийнятті рішень і вчинків, вперше не опускає очі, дивиться
прямим поглядом на свекруху і пропонує їй замовкнути і залишити її в спокої. Її перше самостійне рішення полягає в тому,
що «з цього моменту я буду водити дітей до школи» і це всього
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лише маленький крок в довгостроковому плані звільнення. Це
фінальна сцена фільму.
Режисер виходить за рамки простого зображення Зуін і її
сім’ї, і наполягає на тому, що необхідно більш повно розкрити
нову ситуацію щодо національної ідентичності для Франції та
інших європейських країн, ситуація, яка точно описана в цій
цитаті: «Іммігранти тепер все частіше вимагають множинної
приналежності, а не звідси, або звідти, але — звідси і звідти.
Інтеграція не може більше прагнути до включення в націю
по-французьки» [А. Ahmed, 1992, р. 126].
«Gegen die Wand»
Що стосується фільму «Gegen die Wand», такі автори, як
Фатіх Акін Курі, відзначають різноманітність в Німеччині і через цю різноманітність допомагають переосмислити німецьку
ідентичність та сучасний образ німецького кіно. Акін, турецько-німецький режисер, знімає фільми, що відображають те,
що Роланд Робертсон назвав «глокальністю», тобто фільми,
що просторово вкорінені в такому середовищі, де об’єднується глобальне і локальне. В цьому випадку зображення околиці
Гамбурга, де досить часто відбуваються «зіткнення» культур
між німцями, турками на межах транскультурних просторів,
зачіпають глобальні теми. Дія фільму розгортається з перспективи турецьких німців, таких же як сам режисер. Оскільки
фільм отримав, як критичний, так і комерційний успіх, багато
аспектів фільму були ґрунтовно проаналізовані, тому обмежимося тут коротким описом сюжету і коментарями з приводу
гібридної різноманітності характерів персонажів і зображених
просторів у фільмі, а також слушне використання у фільмі багатомовності.
Головні герої Сібель і Кахіт вперше зустрічаються в психіатричній клініці після спроби вчинити самогубство; це початок пристрасної любовної історії, що пов’язана з тугою, самотністю і втратою. Обидва герої (німецькі громадяни турецького
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походження) зображуються як невизначені суб’єкти в постійно
мінливому русі. Вони знаходять себе в таких місцях, що знаходяться на межі транскультурності. Це лікарні і готелі (де
відбувається більша частина дії). Їх спроби побудувати справжній власний будинок часто руйнуються через їх власне занепокоєння.
У фільмі, як підкреслює Карін Лорнсен, підкреслюється відмінність двох головних героїв, Сібель і Кахіт, які здаються поліморфними і антагоністичними, незважаючи на
загальну турецьку культурну спадщину. Їх різниця у віці,
статі, мовних здібностях, соціальних зв’язках і інтересах,
що руйнують поширені уявлення про уніформність дезадаптації пост-мігрантської спільноти, що просувається німецькими ЗМІ.
Лорнсен класифікує персонажів фільму як німецько-німецькі (G-G), німецько-турецькі (G-T), турецько-німецька (T-G)
і турецько-турецька (T-T). Друга літера — це перемикання (в
будь-якому вигляді) на іншу культуру, категорії G-T і T-G означають гібридні персонажі. Ця група, до якої належать головні
герої, протистоїть умовності вибору або / або, а також простому проміжному положенню. Фактично, Сібель і Кахіт постійно
знаходяться в переході між життям і смертю, залишаючи дім і
міста, переходячи з турецької мови на німецьку, змінюючи одяг
і звички, зачіски і наркотичну та алкогольну залежності. Сібель
шукає свободи від своєї турецької культурної спадщини, щоб в
кінцевому підсумку повернутися до певного виду домашнього господарства і порядку в Стамбулі після багатьох ексцесів. Її
остаточне рішення залишитися з родиною швидше, ніж піти
з Кехітом, дуже суперечить її початковим заявам і діям в Гамбурзі, де панувало миттєве задоволення. Обидва персонажі —
досвід множинних фізичних і психологічних трансформацій
протягом усього фільму, які реагують на різні відтінки культурного самовираження, з якими вони стикаються.
У значній мірі прояв багатомовності в європейському кіно
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відповідає зображенню транскультурних ідентичностей і відображає європейську транснаціональну гібридність. Можна
сказати, що режисер цього фільму Фатіх Акін є одним з кращих
представників такої тенденції. У цьому фільмі переходи з однієї мови на іншу є органічною частиною сюжету і розвитку
персонажів, яких він конструює. У «Gegen die Wand» персонажі розмовляють німецькою, турецькою та англійською мовами, або змішано. Деякі персонажі завжди розмовляють один
з одним на одній мові, а інші їх чергують. Сібель і її брат говорять зі своїми батьками тільки по-турецьки, але між собою
використовують суміш німецької і турецької мов. Сібел говорить по-німецьки з Кахітом, але є два дуже важливих моменти
у фільмі, в яких Кехіт використовує англійську мову — в обох
він обмежений просторовою конфігурацією і своїм співрозмовником.
Таким же чином саундтрек фільму складається якби з різноманітних культурних елементів, які переплітаються між собою, створюючи нову транскультурну реальність. Американська, турецька і європейська музика супроводжує різні сцени
фільму, в діалогах використані тексти пісень англійською, турецькою та німецькою мовами.
У проаналізованих фільмах, як і в багатьох інших, глядачі
стикаються з багатошаровою реальністю, сформованої транскультурними персонажами, де багатомовність є простором постійної присутності Іншого. Зусилля Ангели Меркель та інших
політичних лідерів щодо заохочення іммігрантів та їхніх дітей
до асиміляції та мономовності через наполеглевий примус і гостру необхідність вивчити місцеву мову здаються надмірним
спрощенням, якщо порівняти реальність цих фільмів з декларованою мультикультурною реальністю.
З цієї точки зору, політика формування гібридності виявляється набагато ефективнішою стратегією. Опонуючи політичним та інституційним дискурсам, кінематографічні практики пропонують глядачам діалог з новою транскультурною
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реальністю, зображуючи складну соціальну і культурну систему спільнот по всьому світі, яка оживляє сюжетні лінії сучасного європейського кіно і готує нас до власного українського
життя в нинішніх європейських суспільствах.

3.3. ТРАНСКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Понад чверть століття після закінченням холодної війни
колишні протистояння були замінені сучасними. Масова міграція із Західної Азії та Африки змінила відношення до навіть застарілих конфліктів та розбіжностей між Глобальною Північчю
і Глобальним Півднем. В цей час політика до зміцнення кордонів Заходу — Європейським Союзом і Сполученими Штатами —
перегукується з аналізом Ортіса політичних та культурних кордонів як прихованої влади. Присутність великих іммігрантських громад серед західних суспільств породили дискусії про
громадянство і його зв’язок з культурою. Колишнє значення
громадянства як юридичної категорії, що забезпечує права в
національних рамках в той же час працюючи як інструмент біополітичного регулювання норм закону, оголошено недостатньо змістовним. У сучасних постколоніальних суспільствах: Індії , Індонезії, Нігерії, Ірані і, останнім часом, в Ізраїлі — дискусії
про надання громадянства та ситуацію безладдя безперервно
обговорюються, відтворюються і наражаються на небезпеку.
Ці дискусії приймають мажоритарні відтінки і каральні форми,
використовуючи примус до вірності офіційно сфабрикованому
культурному минулому і синоптичному баченню майбутнього.
Ці проблеми змінюють погляди на аналіз сучасного мистецтва, що може функціонувати як простір символічних дій, як
арена політичних і творчих практик, а не просто як класична
естетика. Створюються нові можливості, які чекають на реалі167
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зацію дослідницького потенціалу транскультурної парадигми.
Це передбачає новий політичний горизонт для дослідження
взаємодій суб’єкта і спільноти і кидає виклик монологічній
ексклюзивності європейського мистецтва.
Пропонуючи нові виміри для будь-якого дослідження
культури, транскультурність виглядає як процес розширення
меж. У культурології це викликає довготривалі дискусії в галузі історії мистецтв. Системи цінностей, що були вбудовані
в цю класичну дисципліну з моменту її створення, класифікують її предмети як «витончене», або «декоративне мистецтво»,
етнологічні предмети, ремесла, раритети, або предмети масового обману. Виходячи з цих визначень — це є також певною
ієрархією, мистецьких об’єктів історичного дослідження, що
відносяться до різних практик демонстрації і зберігання, в залежності від того, що часто вже не дуже послідовна логіка жанрів і регіональних лейблів. Чим є з такої точки зору, наприклад,
дельфійський порцеляновий посуд — мистецтвом чи предметом повсякденного використання? Або азіатський гірський
кришталь, встановлений і перетворений в венеціанський релікварій відносити до ісламського або християнського мистецтва? Чому картина Сезанна є більш привілейованою темою
аналізу, який, як вважається, має більшу іконологічну і семантичною складністю, ніж китайська коробка зі слонової кістки?
Згадана раніше категорія стилю запобігає завдяки своїй стабілізуючій функції взаємодії з нескінченними метаморфозами
предметів і форм. І, нарешті, такі установи, які будинки музеїв і
демонстрація цих об’єктів стикаються з проблемою того, як перевести транскультурний контекст речей в кураторську і педагогічну практику, яка може ефективно зробити поліфонічний
аналіз об’єкту, розповісти його численні історії, або як знайти
способи найменування і місцезнаходження, які не стримують
ідентичність матеріальних предметів мистецтва в лише міфи
про їх справжнє походження.
Дуже важливим є те, що підґрунтя нового напряму, що
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зараз зароджується, транскультурна парадигма нової історії
мистецтва полягає в використанні історії взаємопов’язаних
між собою різних матеріальних культур. Це нарешті дозволить
зруйнувати багато міфів про унікальність класичних стилів і їх
цивілізаційну приналежність, як в науці, так і в розширенні нових засобів передачі культурних традицій наставництва і відторгнення музейних практик однозначного опису складного
транскультурного об’єкту в упорядкованому музейному світу
класичних експозицій. Етикетки, які колись намагалися дозволити відвідувачеві прочитати «культуру» як предмет в склянці, змінюються новими дослідницькими практиками з метою
вирішення питання про те, як матеріальні предмети можуть
впливати на процеси формування канонів естетики і культури.
Сьогодні порядок денний написання транскультурної історії мистецтва стає більш складним, оскільки вона стикається з ідеологією сьогодення. Це призвело до її усталеної ортодоксальності в мисленні про культурні відмінності, слідуючи
логіці економічної глобалізації та мультикультурної інклюзивності.
Сьогодні ми сприймаємо мультикультуралізм як прогресивний політичний імператив в ліберальній демократії, що
супроводжується підтримкою культурного розмаїття як цінності як такої. Мультикультуралізм прославляє культурні відмінності, де різноманітність існує пліч-о-пліч з взаємодією
або динамізмом між різними елементами. Мультикультурна
інклюзія часто призводить до розширення культурного горизонту, а також має тенденцію до деісторізаціі і згладжування
суперечливих відносин між тими, хто зібрався спільно в ім’я
толерантності та інклюзивності. Як в такому випадку реагували дослідники на загальний піднесений настрій, породжений
точкою зору про безмежний і універсальний світ мистецтва.
Сучасний мистецтвознавець Оквуі Енвезор говорить про
«сильне відчуття близькості», що характерне для світу сучасного мистецтва, який за останні два з половиною десяти169
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ліття створив віртуальний простір і механізми, доступні для
вивчення різноманітності завдяки «поетики етнографії». Енвезор стверджує, що етнографія минулого століття припускала
деяку дистанцію між ближнім і дальнім — відстань, яка була
як просторовою, так і в часі між сучасними суспільства і культурними об’єктами, що потрапили під його етнографічний
об’єктив. Глобалізація призводить нас до історичного моменту,
коли «можливо, більше немає чужих культур, щоб відкривати
або досліджувати далекі місця» [О. Enwezor 2012]. Цей колапс
відстані — «сильна близькість» — дозволяє відійти від ідеї національного простору, обмеженого колишніми кордонами та
змінити фокус аналіза [О. Enwezor 2012, 6–8]. Існує кілька варіантів різних форм презентації матеріальних культурних об’єктів, деякі з яких більше антиісторічні, ніж інші, але кожен працює підступними засобами, щоб підтвердити колишні канони,
такі, як монокультурний авторитет, що продовжує прийматися
як даність.
Замість того, щоб постулювати нові процеси змін від модерну до сучасності з точки зору скорочення дистанції, транскультурну перспективу можна було б більш ефективно використовувати для вивчення конкретної динаміки між відстанню
і близькістю, яка діє в різні історичні періоди і в різних просторах по всьому світі. Крім того, це спонукає нас запитати, чим
насправді викликана така наукова позиція? Чи насправді, використовуючи сучасні умови міграції, подорожей і пригод ЗМІ
штучно формує певні угоди з культурними відмінностями? Які
нові ієрархічні режими створюються? Як боротися з цим? Де
ми можемо спостерігати спадкоємність дисциплінарних та інституційних ієрархічних принципів минулого століття і нинішнього, і як створюються нові кордони після заперечення старих? В основі цих питань лежить припущення, що обговорення
культурних відмінностей не є випадковою ознакою художньої
творчості в більш ранні історичні періоди. Швидше, нам потрібно перевірити гіпотезу, яка вважає її структурною, навіть
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нормативною, характерною для будь-якого досліджуваного
нами періоду [М. Juneja, 2011, p. 286].
Постколоніальний аналіз приділяє пильну увагу питанням
сучасності, а також художньому і літературному модернізму в
колоніальному контексті. Транскультурні дослідження багато
в чому ґрунтуються на цьому фундаменті, але він також прагне уникнути надмірного акценту на опозиційних структурах,
приділяючи більше уваги множинним відносинам, які розгортаються за межами культурного розподілу колонізатора-колонії. Це передбачає пошук способів переформулювання і переосмислення досвіду і експериментів у світі мистецтва, завдяки
постійній увазі до масштабу і безлічі місць пізнання, а також до
мінливих перспектив.
Якщо вийти за межі лінійних пояснювальних моделей, концепція транскультурації звертає увагу на більше, ніж просто
практику додавання відсутніх артистів до існуючого канону.
Розгляд модернізму як глобального транскультурного процесу
спонукає нас уважніше придивитися до регіональних особливостей, щоб підкреслити, що транскультурні взаємодії не йшли
за прямим, єдиним або передбачуваним шляхом. Замість цього
ми стаємо обізнані про різні підходи або модальності міжкультурної взаємодії.
Як змінюється наше розуміння модерністських і авангардних художніх практик, якщо розглядати їх як те, що виходить із
мереж декількох центрів по всьому світу, включаючи Бомбей,
Шанхай, Ріо де Жанейро, Тегеран, Сеул, Токіо, Париж, Берлін та
Нью-Йорк? Наскільки ми можемо досліджувати транскультурні області мистецького виробництва які виходять з багатополярного модернізму, що зародився в Європі і за її межами. Цей
погляд частіше долає дихотомію колонізатора і колонії. Погляд
на модернізм в мистецтві як на транскультурний процес включає в себе щось більше, ніж привнесення забутих течій в існуючий канон. Це означає поставити під сумнів основи, що лежать
в основі уявлення про сучасний наратив, заснований на дихо171
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томії між Захід і не-Захід і робить останнім обов’язково відносним, або розглядає його як серію далеких, периферійних або
«альтернативних» модернізмів. Замість того, щоб вигадувати
безліч модернізмів: індійський, китайський, японський, тибетський — всі культурні процеси розуміються як паралельні
потоки, які ніколи не зустрічаються і не проходять в національних або етнічних одиницях через чорний хід. Транскультурний
погляд на модернізм переплітається з іншими, що дозволяє
нам поставити запитання: якою мірою така заплутаність була
складовою частиною західного авангарду. В останні роки спостерігається зростання дослідження з декількох регіональних
точок зору, які розкрили величезну кількість матеріалу з різних культур по всьому світу: Каїр, Тегеран, Любляна, Мехіко,
Ріо, Мумбаї — підривають раз і назавжди історію культурної
запізненості центрів і периферій.
Це є нелегким завданням — витягнути ці окремі історії з
їх ізольованих «просторів» і розмістити на загальній культурній матриці глобального світу, яка б продемонструвала нові
зв’язки, розкривала синхронність і рівність досягнення різних
культур. Це означає відмову і неприйняття колишньої класичної історії мистецтва і не в останню чергу — переписання історії європейського модернізму, помістивши її в більш широкі,
складні політичні й культурні детермінації колоніалізму, і глобального зв’язку, що врешті — решт й зробили можливим його
появу в Європі.
Візьмемо за відправну точку наративи європейського
художнього модернізму. Мистецтво цього періоду модернізації відносять до експериментів початку двадцятого століття.
Це було століття, що захоплювалося такими рухами, як кубізм,
сюрреалізм або абстрактний експресіонізм, — крім авангарду.
Століття, що вчинило радикальний прорив, підірвавши усталені системи і мови репрезентації, в той час як вони обмежували
ці рухи завдяки інституціональній критиці академій і усталених класичних художніх практик. Навіть незважаючи на те, що
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велика кількість наукових праць останнім часом критично переглянули претензії на універсальність, закладені в поглядах
модерністів європейського мистецтва, ставлячи під сумнів їх
європоцентризм, телеологічні структури і гендерні ідеології,
критичне обговорення художнього модернізму залишилося
обмеженим рамками «мистецтва» і окремих художників або, в
кращому випадку, їхніми зв’язками з модерними напрямками в
літературі або музиці.
Розкриття справжніх, глибинних транскультурних основ
художнього модернізму вимагає подолання цього принципу
поділу на різні галузі мистецтва, який сам по собі є продуктом
модерністської ідеології. Для дослідження практик мистецтва
як певного соціо- історичного простору, необхідно по-іншому
розглянути ці практики. Вони насправді не існують в вакуумі, а розділяються тими явищами, що залучені у виробництво
художнього знання про світ, і при цьому через близький матеріал, також дуже важливими є відносини з мистецькими
об’єктами, що були мігрантами в Європі. Іншими словами, модерністські експерименти авангарду були вузловою точкою в
павутині об’єктів, які можна запозичити з концепції Бруно Латура. Це дозволить скласти загальну матрицю транзакцій, за
допомогою якої мистецтво, історичні знання про світ і про мистецтво створили спочатку нові стилі, а потім нові майданчики
для їх показу.
Це означає, що модерністська революція була пов’язана
принаймні з двома іншими явищами, які не були достатньо
проаналізовані в класичному мистецтвознавстві — створення
етнологічних колекцій і написання нової світової історії мистецтва.
Одна з багатьох граней модерну — це збирання етнологічних предметів, створення національних музеїв і приватних
колекцій, що були типовою ознакою колоніальних часів. Адміністратори, археологи, антропологи, місіонери, мандрівники,
вчені займалися цією діяльностю. Це означало, що з часів епохи
173

Розділ 3. Транскультурні практики в глобальному світі

Відродження безлічі предметів з усього світу заповнили сховища, етнографічні колекції і музеї. Подорож, покупка і колекціонування набули особливого значення. Її гарячковий характер
був підтриманий не лише колоніалізмом, ще й певною стурбованістю тим, що модернізація призведе до швидкого зникнення пережитків минулого, які необхідно було зберегти. Концепція «історії розвитку мистецтва», що відповідає еволюційній
схемі класифікації характеристик культур світу від «дикунів»
до «цивілізованих», в світі мистецтвознавства використовується в практиці сьогодення як концептуальна мова для опису етнографічних об’єктів. Саме в цьому контексті формується концепція «примітивного» мистецтва — термін, який став
ключовим поняттям модерністської культури на межі століття — як протилежність для модернізму.
Примітивність, як поняття, було розгорнуто в етнології
кінця дев’ятнадцятого — початку двадцятого століття, і згодом привласнено світовою історією мистецтва — для позначення «Naturvölker» сьогодення, тобто тих, хто все ще не переживав стадію минулого в світлі сьогодення і може служити
доступною моделлю для розуміння поетапного культурного
розвитку. До них відносяться аборигени Австралії, або народи Африки та Океанії, або корінне населення Америки — живі
суспільства справжнього, колонізовані західними державами,
але застиглі в незапам’ятних часів: «живі скам’янілості». Вибіркове нанесення ярлика на життя певних суспільств означало,
наприклад, що предмети з Мексики або Центральної Америки
були виключені з категорії примітивних, хоча вони давно були
присутні в європейських колекціях, раніше, ніж предмети мистецтва Африки і Океанії.
Можливе пояснення цьому явищу може полягати в тому,
що суспільства інків і ацтеків були давно зруйновані і більше
не могли служити живими символами примітивної простоти,
що була предметом етнологічного дослідження минулого людства, або естетичного ідеалу. Матеріальність етнографічних
174

Наталія Отрешко

об’єктів змусила їх переосмислити як об’єкти пізнання, створених вченими, кураторами та митцями; вони також фігурували
як центральні елементи для натхнення в межах міфів-основ
модерністської творчості.
Серед найбільш відомих і міцно усталених міфів про сучасне мистецтво — без якого не обходиться жоден оглядовий
підручник з історії мистецтва — це розповідь про те, як творча
енергія зароджувалася в результаті зустрічі митців з аборигенами, людьми примітивних культур, про те, як об’єкти (маски,
статуї, або категорії об’єктів, які часто об’єднувалися під ярликом «фетиш») були каталізаторами у вивільненні тих енергій, які потім привели до радикального прориву в модерному
стилі. Подібні фундаментальні міфи містять в собі певну неоднозначність аналізу культур примітивізму: вони передають
почуття страху, каліцтва, жаху, що потім проходить очищення через творчість митця модерну. Це означало, що примітив
міг функціонувати, перш за все, як джерело нових енергії для
модернізму. Насправді так і було і це робить його відкритим
для транскультураціі і враховує його глобальний резонанс зі
справжньою історію мистецтва та зміни європейського світогляду під впливом практик колонізації.
Транскультурний підхід не може зупинятися на їх викритті цього резонансу, на відміну від європоцентричних концепцій. Можливо, було б більш продуктивне розкриття подальших
шляхів, по яких знання про об’єкти і їх виробників і колекціонерів фактично подорожували. Влада — антропологи, історики мистецтва, куратори або митці, що трактували ці об’єкти як
артикуляції містичного, підсвідомого менталітету, в свою чергу, залежали в своїх знаннях від іншої групи культурних брокерів, що були місіонерами або колоніальними адміністраторами
в Африці, або етнологів, з якими вони підтримували контакт
і чия інформація мала авторитет інформація з перших рук.
Ставлення цих різних суб’єктів до колоніальних практик відрізнялася в тому сенсі, що деякі з цих інформаційних брокерів
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зайняли критичну позицію по відношенню до відкритих дій
колоніального присвоєння або насильства, але вони зробили
це, не піддаючи сумніву епістемологічні основи знань, в створенні яких самі брали участь.
Те, що вони поділяли з колоніальною адміністрацією, було
ігнорування впливу колоніалізму на інші суспільства, через які
вони подорожували. Замість цього вони були сповнені рішучості шукати те, що ще не було порушено «іноземним» впливом.
Звідси пішли розповіді про різний розум, менталітет, який нібито був поза межами раціональності, і вкоріненим у міфі. Фетиш став служити кодом для доступу до музейного об’єкта в західних колекціях, так як його значення і способи використання
поширювалися і були підхоплені академічною антропологією,
психологією та світовою історію мистецтва [J. Galtung, 1981].
Таке переплетіння наборів знань має важливе значення
для створення і подальшого читання творів мистецтва. Насправді, історія модернізму, як вказують нещодавні дослідження — це історія учасників хитромудрих комерціалізованих
мереж колекціонування, які зв’язали французькі й бельгійські
колонії з дилерами предметів мистецтва та галеристами в Європі, а потім і Нью-Йорку в перші два десятиліття ХХ століття. Це довга і болісна історія за участю колекціонерів, дилерів,
теоретиків і критиків — частини з яких були розказані Яель
Біро на виставці в Музеї мистецтва Метрополітен (США, НьюЙорк) (2013-14 рр.) Африканське мистецтво, Нью-Йорк і авангард [J. Nederveen Pieterse, 2015].
Тепер це можна підтвердити, що так багато «примітивного» мистецтва було замовлено і виготовлено в колоніях в перші роки двадцятого століття для західних ринків, спрага яких
здавалася невгамовною, що зробило ці різні елементи частиною взаємозв’язку сучасності і комодифікації. Швидше, ніж
пережитки зниклого минулого, які потрібно було врятувати,
вони були дійовими особами в загальному і заплутаному історичному сьогоденні [E. Martinez-Jacquet, 2012].
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Ще один вимір, який демонструє одночасність зв’язків між
Європою та іншими країнами на інших континентах і відносить розповідь про примітивність і сучасність до неєвропейської перспективи. Це виникнення — слідом за колоніалізмом —
потужного виробництва об’єктів мистецтва в колоніях Африки
та Океанії, що не спеціалізувалися на відтворенні примітивності, а виробляли предмети більш сучасних жанрів. Тут теж
був зростаючий ринок як самих жанрів, так і поширення європейських зображень через ЗМІ, такі як газети, журнали і популярні літературні твори, і це були вирішальними чинниками
розвитку цього міжкультурного підприємства. Музей «Раутенштрауш-Йоста» в Кельні володіє колекцією таких предметів,
які були зібрані його директором, антропологом Джуліусом
Ліпс, автором книги «Дикун повертається назад». В основному це малюнки і різьблені фігурки з дерева, ці предмети — на
безпосередньому, поверхневому рівні — можуть бути прочитані як відповідь пригнобленого тубільця своєму колоніальному
господареві з використанням зброї карикатури.
Предмети, зібрані Ліпсом, як і раніше чекають міжкультурного дослідження. Багато хто з їх карикатурних форм, наприклад, фігурка Королева Вікторія, або молода пара, що вигулює
собаку, кажуть про взаємодію жанрів і матеріали, особливо карикатури, або фотографії, які, швидше за все, мігрували в колонії і супроводжували колоніальну практику сучасності. На
початку двадцятого століття таке виробництво було інституціоналізоване в якості «сучасного» мистецтва. Проте цей стиль
мистецтва не фігурує в обговореннях про модернізм, замість
цього його стали називати «туристичним мистецтвом» після
того, як виник потужний ринок покупців, на що спочатку відгукнулися багато митців.
Модерністський стиль мистецтва і історія мистецтва, дві
сторони однієї медалі, подолали безліч кордонів, оскільки
вони мігрували по всьому світу, в тому числі і в культурах за
межами сучасного Заходу, які вважалися локаціїями примітив177
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них культур або розміщених на різних щаблях цивілізаційного
масштабу. Частіше колоніалізм був каналом, по якому розгорталася зустріч з сучасністю, як у випадку з Індійським субконтинентом. Ця зустріч вивільнила багато творчої енергії навіть
в дуже асиметричних владних відносинах. Отже, коли ми прагнемо написати історію модернізму як глобального, багатостороннього процесу, як історію міграції, перетину, реконфігурації
і відмови, ми фактично сперечаємся з примітивністю як феноменом, який розгортається через процеси транскультураціі.
Наша увага спрямована на те, як актори в підлеглих культурах,
захоплені агонією сучасності з усіма її парадоксальними протиріччями, за іронією долі привласнювали примітивність по-різному і навіть шукали шляхи зробити так, щоб його цивілізаційний аспект служив критиці колоніалізму.
Здається, що в такій ситуації більш доопрацьований метод
буде пов’язаний з методологією і принципами транскультурного аналізу, що прагне досліджувати морфологію відносин і
їх часто парадоксальну або суперечливу роботу. Цей підхід можуть запропонувати більше можливостей для переконфігурування культурологічних концепцій за межами полюсів колоніального приниження і опору підлеглих. Уважний аналіз тих
процесів, як митці з початку двадцятого століття спиралися на
концепцію примітивності, дійсно вказує на спробу реконфігурації, хоча і не зовсім однозначний акт опору, навіть коли примітив перевертається з ніг на голову. Такі митці, як, наприклад,
модерніст Рам Кінкар Байджі, навчений в Шантінікетані й той,
що відкрив для себе первісність форм будинку у племен сантал,
яких колоніальні адміністратори затаврували усіма маркерами
страхітливого примітиву. У своїй роботі Байджі використовує
свою близькість до групи, щоб надати їй інші культурні ознаки, розміщуючи його акторів в трансформаціях сучасної реальності, таких як ринкова економіка або фабричні робітники, що
живуть відповідно до нових тимчасових правил.
Інше перетворення поглядів на культуру втручається, щоб
178

Наталія Отрешко

сформувати ставлення митця до його результатів творчості,
тобто також продукту колоніальної сучасності. Це відноситься
до появи фігури митця в контексті історії сучасного мистецтва.
В індійському контексті мистецтво доколоніального виробництва було пов’язане з патронажем, перш за все, з боку правлячих князівств, пізніше до них приєдналися процвітаючі торговельні спільноти, представники різних компаній Ост-Індії.
В доколоніальну епоху митець мав статус ремісника, визначався своєю творчістю і кастою, а не завжди називався по імені. Сучасність у вигляді колоніальних художніх шкіл і університетів
принесла з собою практику становлення митця як професіонала і викладання історії мистецтва (перша кафедра історії мистецтв була заснована в 1919 році в Калабховані, університеті
Тагора. Мистецтвознавець Діпеш Чакрабарті (2009р.) звернув
нашу увагу на парадокси, які відзначають критичні моменти
деколонізації. Він, зокрема, вказує на дискусії, що відбувалися
в 1950–1960-ті роки в Індії і сприяли виникненню такому явищу, яке він називає «педагогічним стилем політики». В такому
процесі конформізм та лояльність до колоніальної політики
відтворює цивілізаційні та культурні ієрархії. Саме в таких
процесах історія мистецтва стала однією з центральних ланок
і мистецтвознавці брали участь в перші постколоніальні роки
в практиках створювання музейних ідентичностей, таких як
ідентичності згаданих вище племінних груп.
Таким чином, транскультурна перспектива повинна долати численні парадокси і проблеми — в контекстах за межами
Європи, транскультурна методологія та новий дослідницький
інструментарій повинен, в першу чергу, допомогти змістити
епістемологічні межі дисципліни, що була заснована на концепції національної культури. Це особливо актуально, так як
багатьом історикам мистецтва ще належить знайти нові способи, що дозволять мати справу з новим поглядом на митця і
його місця в складних міжкультурних процесах. Це допомогло
б потім провести демонтаж еволюціоністської логіки, в якій
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митець-одинак самотужки створює шедеври, що означають
вершину його досягнень. У той же час нам ще належить знайти
модальність переосмислення нації в рамках транскультурного
простору, перш ніж її можна буде коректно зрозуміти.
Можливість навігації по декількох шкалах, щоб уникнути
простих довічних виборів шляхів аналізу між глобальним і локальним, надає транскультурному підходу методологічну перевагу перед такими поняттями, як транснаціоналізм, транслокальність або перед класичними методами дослідження світової історії. Проте, запропонований масштаб методологічних
змін означає подальшу складність, яку необхідно вирішити.
На рівні масштабу, якщо дивитися з геополітичної точки зору,
нація стоїть між глобальним, регіональним і локальним. Проте
тут у гру вступає питання суб’єктивності і самооцінки. Масштаб часто утворює поле напруженості між точкою зору акторів
і процесами, в які вони залучені.
Регіон або навіть нація можуть сприйматися як «місцевість» з точки зору агентів, оскільки для когось, це може бути
справжнім місцем для відновлення. Наприклад, виокремлення
з більшого сузір’я, такого як імперія, як це було в сприйнятті
великої кількості модерністів в Південній Азії. Нація була рамкою, до якої була пристосована критична межа модернізму,
його потенціал активізував антиколоніальний опір, його суто
столичні значення були змінені і переведені в форму національної культури, що лише зароджувалася.
Аналогічний аргумент можна навести і стосовно визначення місць, таких як «центр» або «периферія»: їх можна переосмислити в межах окремих наративів і географічних умов,
які спонукають нас використовувати такі терміни як форми
самопозиціювання і, отже, як ще один чинник, який потрібно
вплітати в павутину міжкультурних відносин. Отже, створення
власної ідентичності цілком можливе для підвладних груп завдяки відбору та відтворення нової ідентичності з матеріалів,
які вони запозичили у метрополії, щоб сформувати щось своє і
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домовитися про нові владні відносини. Теоретичний зміст цієї
концепції став відправною точкою і основою для досліджень,
які потенційно могли б бути розширеними і уточненими як
підґрунтя для комплексної основи нових шляхів вивчення
динаміки культурної розбудови. Переосмислення модернізму через призму транскультурності дозволяє нам рухатися в
напрямку погляду на мистецтво як на світоглядну практику,
завжди перш за все, — транскультурну.
Перехід від «модерну» до «сучасності» відбувається під час
того, що Стюарт Холл називає «четвертою фазою глобалізації»
[J. Camilleri, M. Chandra 1994, p. 193], і характеризується зростанням транснаціональних корпорацій, неоліберальної економіки, значному підвищенню ролі інформаційних технологій
та індустрії культури. Дослідження цих проблем можуть служити для перевірки ефективності доступних методологічних
інструментів і їх просування в бік подальшого удосконалення.
Таким чином, можна сказати, що сучасність сама по собі
є дискурсивною категорією, робочим поняттям через яке ми
приписуємо справжнє почуття єдності феномену, якому притаманні такі диз’юнктивні темпоральності, які ми ніколи не
зможемо повністю зрозуміти. Борис Гройс приписує певний
недолік сучасній культури в тому, що, на відміну від модерну,
вона живить утопічні уявлення про майбутнє, але залишається
зацікавленою лише собою [В. Groys, 2016, p. 137]. З огляду на
його амбіції охоплення всього світу, сучасне мистецтво, здавалося б, уже не може позначати стиль, період або навіть ідеологічну позицію, відмінну від прихильності справжньому. Чи
може транскультурність стати основою для нової політичної
ідеології, що виходить за межі презентизму і дозволяє митцям,
інституціям і вченим переосмислити контури проекту майбутнього глобального суспільства і світу взагалі?
Для політики ліберальних демократій сьогодні, щоб компенсувати минулі виключення і відповісти на виклик внутрішньої різноманітності — це принцип мультикультураліз181
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му. Мультикультуралізм вводить релятивістський плюралізм
поточного моменту, коли всі стилі і вірування вважаються
однаково дійсними і завдяки чому прерогатива винесення остаточного рішення передається на арт-ринок. Разом з іншими
видами культурних медіа, такими як музика, кухня або фестивалі, мистецтво теж покликане надати певну перевагу домінуючим зараз практикам мультикультуралізму глобального
суспільства. Це накладає певний тягар на діяльність митця —
це певні очікування, меседжі кураторів або арт-ринку, що їх
мистецтво буде функціонувати як поверхня, з якої ясно видно
національну, етнічну чи релігійну ідентичність, щоб її можна було прочитати. Зв’язок між міццю розширювання такого
арт-ринку і впливовими авторитетами вибраного «куратора»,
за загальним визнанням, сприяє тенденції до самоорієнтації
серед митців не-Заходу. І все ж капітуляція перед видовищами
екзотичних відмінностей не до кінця вбудована в візуальну
культуру світового масштабу.
Капіталізм і мультикультуралізм — це не єдині орієнтири
для митців, в остатнні десятиліття вони навіть більш за все
підпадають під критику. Швидше, сучасні автори скористалися
можливістю, щоб присвоїти своєму мистецтву функцію відмови або опору, щоб надати підривне значення, яке зробило б недоліки ринку більш прозорими.
Матеріал для виробництва, який нібито працює як гарантія його справжності, насправді використовується в іронічній
манері, щоб зруйнувати уявлення про щось або когось, наприклад, про справжнього африканця. Використання матеріалу для
виробництва говорить про іншу географію. Однієїю стороною
його історії поширення, є торгівельні й глобальні комерційні
відносини, які пов’язували континенти, що спростовує будь-яке
поняття його чистого походження без втручання інших факторів. Виробники пояснюють, що купують тканину на місцевому
ринку Брікстона. Ця тканина була зроблена не африканцями,
а азіатами, що живуть в Північному Манчестері на експорт в
182

Наталія Отрешко

Африку. Техніка воскового батіка була африканською, але завезеною голландцями з Індонезії, а звідти вирушила до Манчестеру. Тут тканину привозили на текстильні мануфактури,
що були спроектовані азіатськими інженерами. Створену машинами тканину потім експортували в африканські країни, де
її носили члени міського населення, якому вона подобалася як
продукт передових технологій. Кінцевим пунктом цього довгого ланцюга був подальший реекспорт до Великобританії, де
він продавався як «африканський» матеріал [А. King, 1991b]. Ця
складна історія про використання і виробництво тканини не
тільки кидає виклик всім уявленням про походження та автентичності, вбудованим в сучасне поняття мультикультуралізму,
але використовується митцем, щоб показати, як такі приписування ідентичності є штучною конструкцією, вони так само набувають справжніх ознак транскультурності, як і сама тканина,
яку митець використовує як матеріал для своєї роботи. Цей
приклад іронічного втручання митця задля створення нової,
справжньої, неприхованої реалістичності змушує нас відчути
свідоме підривання кордонів між різними областями виробництва знань, що проводяться сучасними практиками мистецтва,
які прагнуть не лише утворювати щось нове, а й критикувати
комерційну політику арт-ринку. Таке нове, більш за все, візуальне мислення має «недисципліновану» структуру, воно може
породжувати новітні форми знання, які не можна ототожнювати з основними дисциплінами, навіть якщо цей тип мислення
використовує їх класичні ресурси, такі як тексти, писемність,
архіви і усні традиції. Цей новий тип знання знаходить власну
силу, непередбачену і зароджується в будь-якому просторі —
міському або сільському, покинутому або порожньому з точки
зору офіційної метрополії. Можливо саме транскультурність як
нова парадигма, дозволить скоріше знайти методи для аналізу
результатів цього нового мислення, що дозволяють продуктивно досліджувати його динаміку.
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Розділ ІV

УКРАЇНСКИЙ КОНТЕКСТ
ТРАНСКУЛЬТУРНОСТІ

4.1. ПРОБЛЕМА ТРАНСКУЛЬТУРНОСТІ
В УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ

К

онцепти гібридизації та транскультураціі, які прийшли на зміну мультикультуралізму, складають суттєву рису сучасного глобалізму і є однією з домінант у сучасних постколоніальних дослідженнях. В Україні дослідження
цих проблем обмежуються в основному регіоном Латинської
Америки, або ж транскультурність частіше розглядається як
стратегія постмодернізму. Проте в українських культурологічних дослідження культура визначається як динамічна цілісність з різноманітними нашаровуваннями явищ. В основі
функціонування культури лежить самоорганізаційний цикл,
відповідно з яким процеси, розпочавшись із рівня індивідів,
соціальних груп, організацій через етап взаємодії і поєднання
інтересів, цілей, прагнень соціальних суб’єктів, породжують
нові якості, що поєднують їх інтереси і цілі. Ці нові якості у вигляді тих чи інших форм соціальної рефлексії впливають на поведінку соціальних суб’єктів, корегуючи її відповідно до вимог
людського співжиття. Такий погляд на культуру відображає
сучасну наукову позицію стосовно вивчення мінливості сучасного глобального світу. Саме тому, ми вважаємо, що українська
культурологія готова працювати над новими складними до-
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слідницькими завданнями, що передбачає транскультурна парадигма. Звернемо увагу на деякі наукові доробки українських
культурологів.
Методологічні засади визначення специфіки аналізу процесів сучасної культури було запропоновано в працях видатних українських дослідників Ю. Богуцького, Н. Корабльової
і Г. Чміль [Ю. Богуцький, 2008; Н. Корабльова, Г. Чміль, 2013].
В них культура та суспільство розглядаються як багатовимірне
утворення, що включає і окремі соціальні суб’єкти (індивідів,
соціальні групи, організації, інститути), і явища моралі, права, а також форми соціальної рефлексії, і взаємодії соціальних
суб’єктів, їх обмін інформацією, послугами, а невидимі механізми, що лежать в основі такої взаємодії (досить неочевидні, недоступні зовнішньому спостереженню). Залежно від позицій і
установок дослідника соціокультурна реальність буде розкриватися перед ним тими, або іншими її аспектами.
У дослідженнях Інституту культурології НАМ України також значну увагу приділяють проблемам мультикультуралізму
як сучасного явища та ідеологічної концепції, спрямованої на
вирішення багатьох питань глобального суспільства. Визначається, що проблема взаємодії культур завжди була притаманна
всім полікультурним спільнотам, у цих відносинах етнічні конфлікти породжували різні соціальні катаклізми аж до прямих
військових зіткнень як цілих держав, так і в середині суспільства (протистояння Ірландії й Англії в Великобританії, курдські конфлікти в Туреччині та Іраку, суперечності між басками
й іспанцями, низка конфліктів на Балканському півострові
тощо).
Значущість цих проблем особливо зросла наприкінці XX століття в зв’язку з двома новими явищами світової культури —
глобалізації (з помітним відтінком вестернізації) і «колонізації
навпаки» (масової еміграції у розвинені країни людей із нерозвинених країн, які нерідко ухиляються від інтеграції). У першому випадку постає питання про форми і способи взаємодії
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різних держав і культур на міжнародній арені, в другому — про
досягнення культурної єдності та гомогенності в середині полікультурних і полінаціональних держав.
На хвилі етнічних течій в останній третині XX століття поступово набирає силу світорозуміння мультикультуралізму. Головна передумова створення мультикультурної парадигми —
це прагнення пристосуватися до наростання культурних відмінностей у глобальному суспільстві. Актуальність мультикультуралізму пов’язана з тим, що він пропонує спосіб мирного співіснування різних етносів в рамках єдиного культурного
простору. Концепція мультикультуралізму передбачає інтеграцію іншоетнічних іммігрантських меншин не як процес уніфікації, приведення до домінуючого культурного патерна, а як
збереження культурного різноманіття в атмосфері взаємного
толерантного ставлення до різних стилів життя людей. Одночасно розрізняються два напрями культури: по-перше, загальна політична культура, що центрується навколо ідеї рівності
для всіх у культурному просторі, і, по-друге, низка різних культур у приватній, комунальній, общинній сфері, що, в свою чергу, мають спільні мову і релігію, а також споріднені традиції і
родинні стосунки.
Пік зацікавленості мультикультуралізмом і загальне захоплення ним припадає на 1980–1990-ті роки, між тим як після введення його в ряді країн в якості ідеологічного підґрунтя
офіційної політики, виявилося, що мультикультуралізм зовсім
не може бути панацеєю від усіх соціальних проблем, коли стають зрозумілими його негативні аспекти і наслідки.
Критики мультикультуралізму відзначають, що така стратегія може бути цілком успішною тільки до тих пір, поки це
стосується якихось периферійних сфер життя, наприклад, кулінарії. Коли ж мова заходить про більш важливі сфери життя: про робочі місця і заробітну плату, про право на соціальні
виплати і пенсії, про юридичні права і традиції, про релігійні
переконання і практики, то від ідей мультикультуралізму дуже
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швидко відмовляються. Саме тут, стверджують критики, приходить кінець соціальній толерантності.
Сьогодні існують різні, в тому числі полярні точки зору на
роль і перспективи мультикультуралізму. Для одних мультикультуралізм — необхідна умова, фундамент мирного міжкультурного співіснування. На думку ж інших, надмірне захоплення
ідеями мультикультуралізму може призвести до втрати самобутності культур. У розумінні третіх, найбільш критично налаштованих, мультикультуралізм призводить не до інтеграції
суспільства, а лише до посилення в ньому сегрегації, а дехто
взагалі говорить про те, що мультикультуралізм — це новий
тип «модернізованого расизму».
В ідейному плані концепція мультикультуралізму багато в
чому суперечить панівним раніше в західному суспільстві ідеям
політичного лібералізму. Передумовою мультикультуралізму
багато в чому були ідеї комунітаризму. Дослідники справедливо вказують, що саме комунітаризм, а не мультикультуралізм
є протилежністю лібералізму. При такому підході мультикультуралізм виявляється не запереченням лібералізму, а синтезом лібералізму і комунітаризму. Тому не дивно, що ціла низка
дослідників вважають мультикультуралізм особливим видом
ліберальної або неоліберальної ідеології і заснованої на ній
політики, завдяки якій сучасні поліетнічні й полікультурні
держави можуть реалізувати стратегії соціальної злагоди і стабільності, базуючись на принципах рівноправного існування
різних форм культурного життя, що виключають будь-яку дискримінацію за національною, расовою, релігійною, гендерною,
або будь-якою іншою ознакою.
Глобалізація є процесом, який значною мірою буде визначати історичний розвиток у нашому столітті. Цей процес
об’єднує всі аспекти життя національних товариств в єдиній
світовій системі. Змінюється значення національних та інтернаціональних інтересів. Глобалізація розкриває перед нами
небачені раніше можливості процвітання й одночасно таїть у
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собі небезпеку, що складає загрозу саме існуванню нашої цивілізації. Тому глобалізація і шляхи її розвитку стали предметом
запеклих наукових дискусій.
Одним із важливих аспектів проаналізованої проблеми є
збереження культурної тотожності в умовах глобалізації, що
є досить актуальним для сучасної України. Тут перетинаються два феномену — глобалізація і мультикультуралізм. Процес
глобалізації не лише актуалізував проблему збереження своєї
культурної ідентичності. Саме завдяки «небезпекам» її втрати, що позначилися в глобалізованому світі, багато хто вперше усвідомив існування своєї власної культурної ідентичності.
Роль культурної тотожності для представників мультикультурного суспільства важко переоцінити. Культурна тотожність
спирається як на об’єктивні чинники (історична спадщина, політичні умови, етнічні корені, традиції, мова, релігія), так і на
суб’єктивні, що кореняться в свідомості членів однієї спільноти. Вона існує, перш за все, у формі соціальних репрезентацій,
що дозволяють спільноті самовизначитися в глобальному суспільстві. Ці репрезентації формуються з символів, стереотипів, міфів, історії, що в колективній свідомості створюють образ культурної єдності.
Глобалізація — процес становлення глобальної культури і
разом із тим глобальної людини. Глобалізація забезпечує інтеграцію народів та держав у єдиний простір. Процеси глобалізації
є причиною змін у найважливіших соціальних інститутах сучасної цивілізації: змінюється роль держави, демократії, цінності
свободи, відбувається «руйнування» ціннісно-нормативної системи суспільства тощо. Процес глобалізації створює нестабільний світ в якому трансформаціями охоплені усі сфери суспільного та індивідуального життя. Поширення глобалізаційних
процесів та новітніх інформаційних технологій у сучасному світі
має універсальний характер і спонукає всі національні культури
активно пристосуватися до них. Глобалізація має як позитивні
інтегруючі тенденції, що ведуть до взаємодії різних культур,
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стандартизації, полегшуючи насамперед культурний обмін, так
і негативні (культурна уніфікація, ментальний колоніалізм, споживацтво, примітивізація смаків і конформізм). Глобалізація
змінила обличчя культур світу, впливаючи на політичні й економічні відносини. Місцеві способи життя і мислення зовсім не
зникають під впливом потужніх зовнішніх культурних впливів.
Хоча процеси глобалізації є незворотними, все ж глобальне не в
змозі замінити чи знищити локальне, оскільки у своїй сутності
поняття культури передбачає існування відмінностей.
Насамкінець, можна зробити висновок, що мультикультурне суспільство — це суспільство, в якому не може бути «панівної
культури». Це суспільство, де індивідам надана свобода вибору
того, які культурні зразки є їх «власними». Культурна різноманітність — це не тільки і не стільки етнічне різноманіття, а скоріше розмаїття життєвих стилів, культурних орієнтацій і культурних тенденцій. Мультикультуралізм вважається однією з
найбільш неоднозначних сучасних соціальних стратегій, адже
передбачає й потребує плюралістичної моделі соціальної взаємодії в межах полікультурних соціумів. Це обумовлено тим, що
культурний плюралізм є стійким атрибутом сучасних держав,
а проблема діалогу культур із галузі теоретичного осмислення
переходить до галузі практичного вирішення. Мультикультуралізм полегшує взаємну комунікацію між етнонаціональними
спільнотами, завдяки обміну цінностями і культурними надбаннями, а також впливає на латентні локальні особливості,
повсякденне життя людей. Останні три-чотири роки дослідники глобалізаційних змін усе більше схиляються до того, що сьогодні у світі відбуваються тісні переплетіння глобалізаційних
та неглобалізаційних процесів, які не варто відокремлювати чи
протиставляти, що призводять до можливих альтернативних
проектів майбутнього розвитку для окремих країн із вибором
ними позитивних неглобалізаційних змін. Ця ситуація безпосередньо стосується сучасної України.
Варто зазначити, що мультикультуралізм усе частіше сприй196
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мається як загроза розпаду стійких соціальних зв’язків та культурних традицій, що перетворюють у символ ціннісної дезорганізації сучасних суспільств і, більшою мірою, концентруються
довкола власних регіональних стрижнів. У цих умовах сучасне
українське суспільство потребує ідей, що зможуть забезпечити
формування стабільного, цілісного соціуму в умовах можливого
«постглобалізаційного» світу. Одну з таких ідей, на наш погляд,
можна знайти у розумінні мультикультуралізму як засобу національного єднання у поліетнічному суспільстві. Звідси найголовніше питання може бути сформульовано наступним чином:
наскільки глибоко ми здатні увійти у процес глобалізації, не
втративши при цьому власної культурної ідентичності? Проблема мультикультуралізму — це пошук теоретичного і практичного вирішення питання, у якому сьогодні перебуває світова спільнота. Важливість дослідження пояснюється тим, що у
процесі побудови сучасного суспільства відбуваються помітні
зміни в його філософсько-культурологічній парадигмі. Так, однією з філософських концепцій глобального суспільства є теорія
і практика мультикультуралізму (ідея інтеграції різних культур,
що забезпечує їх взаємозбагачення і взаємодію).
Мультикультурність — яскрава і сутнісна ознака культур
епохи постмодерну. Культурна багатоманітність є одним із головних викликів нашої епохи. Взаємодія культур, діалогічність,
культурний поліфонізм, європоцентризм, мультикультуралізм — саме ці поняття визначають філософсько-культурологічний дискурс ХХІ сторіччя, в якому інтеграційні процеси стали
тенденцією організації життєвого простору в епоху глобалізації.
У цьому контексті головна риса культури ХХІ століття — діалогічність.
При розгляді питання діалогу культур необхідно звернутися до культурно-історичного виміру і відзначити, що в
часи античності культурна традиція була монологічною та
центричною, а світ ділився на людей своїх та інших (чужих).
Сьогодні жодна культура, країна, соціальна група чи індивід не
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сприймаються як замкнуті чи самодостатні феномени. Їм усім
притаманний взаємозв’язок, взаємообумовленість і взаємовідношення; саме ці складові, що на перший погляд забезпечують
взаємодію, у сьогоденні є вкрай складними елементами у процесі глобалізації. Починаючи від останніх десятиліть XX сторіччя, культури зазнають впливу потужного світового процесу
під назвою глобалізація. Багатоаспектність цього процесу засвідчує, що людство вступило в нову добу свого розвитку, що
має характер планетарних змін. Тут потрібно виходити з того
факту, що глобалізація призводить до зіткнення сучасних унікальних культур на основі комунікаційних змін. В ідеалі це так
зване зіткнення не повинно здійснюватися шляхом конфліктів
та заперечення «іншого», або ж і навіть шляхом знищення.
Вперше звертання саме до використання поняття «транскультурності в українській науці було зроблено Л. Горбуновою
для аналізу транскультурної моделі сучасної освіти. Було здійснено критичний аналіз традиційної концепції окремих культур, що до недавна латентно домінувала в культурній політиці
європейських країн, так само як і популярних сьогодні концептів інтеркультурності і мультикультурності. Цей аналіз було
використано у виступах учасників методологічного семінару в
Інституті вищої освіти НАПН України «Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретації в українському контексті», які опубліковані в журналі «Філософія освіти/Philosophy
of Education» в 2013 році [Л. Горбунова, О. Гриценко, Т. Гомілко
та ін., 2013]. На підставі аналізу, проведеного його учасниками,
було зроблено висновок, що націоналістичний концепт культури є, по-перше, дескриптивно помилковим і вже належить
минулому, по-друге, цей концепт також довів свою нормативну сумнівність і політичну небезпечність, а в деяких випадках
навіть катастрофічність. У відповідності зі своєю внутрішньою
логікою, він сприяв зростанню ворожості і створив ідеологічну
основу для багатьох націоналістичних воєн. По-третє, очевидно, що стара концепція культури сьогодні є повністю неспро198
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можною: вона не дозволяє як зрозуміти існуючий устрій культури, так і розробити життєздатну перспективу на майбутнє.
Однак існує думка, що її можна, щонайменше, використовувати для створення критичної позиції, тобто позиції супротиву поточним процесам глобалізації і характерними для неї
проявами уніформізації, але навіть і ця надія є марною. Для
націоналістичної концепції культури характерна недооцінка,
а фактично придушення реального різноманіття в рамках нібито єдиних традицій. Завжди в кожній традиції існували дівергентні варіанти; вони створювали постійний потенціал,
до якого, рано чи пізно, в тому чи іншому випадку, деякі люди
знову зверталися, заново створюючи нові варіанти або знову
висуваючи на передній план крос-культурний характер так
званої «національної культури».
Л. Горбунова робить слушний висновок, що «з прагматичної точки зору транскультуралізм є мобілізацією і випробуванням визначень культури через прояв і розгортання нових
форм культурної політики. Він розкриває свою ефективність,
роблячи акцент на проблематиці сучасної культури з погляду
вибудовування відносин та осмислення нових можливостей»
[L. Gorbunova, 2013, p. 10]. Така перспектива відкривається з
позицій визнання плинного характеру культури та її здатності
до трансформації. В умовах дезінтеграції груп, культур і влади цей концепт має не тільки потенціал стабілізуючого впливу на соціальну обстановку і організацію суспільного життя,
а й креативно-конструктивного вирішення виникаючих проблем у відносинах на основі власної, іманентно властивої йому
[Л. Горбунова, 2014, с. 174].
У даний час в процесі розгортання глобалізації та інтернаціоналізації освіту більше не можна розуміти тільки як національну. Вона є частиною різних культур і тому робить свій
внесок у розвиток культурної ідентичності. В умовах розмаїття
культур це є складним завданням, вирішення якого можливе
лише на основі нового концептуального бачення культурних
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процесів. Концепт транскультурності, на відміну від концептів
«окремих культур» і «зіткнення цивілізацій», дозволяє побачити зовсім іншу картину відносин між культурами: не картину
ізольованості і конфлікту, а картину обміну та взаємодії. При
цьому концепт транскультурності не тільки дескриптивно релевантний, а й нормативно найбільш прийнятний для людства
в епоху глобалізації. Саме тому стратегії в галузі освітньої політики мають вибудовуватися через звернення до концепту
транскультурності.
У процесі усвідомлення стандартизуючої тенденції глобалізації визнання культурного розмаїття і компетентне
ставлення до нього набуває все більшого значення. Найефективнішим чинником продукування різноманітності стають
транскультурні мережі, використання креативного та інноваційного потенціалу яких є нагальним завданням освіти. Намагання освіти бути не тільки сучасною, але й спрямованою у
майбутнє, ставить її в ситуацію необхідності транскультурного
перетворення, відповідно до тенденцій формування глобального суспільства і транскультурної ідентичності індивідів як
його громадян [Л. Горбунова, 2014, с. 194].
Основою для використання у порівняльних дослідженнях таких сучасних методологій, як теорії гібридної культури
і транскультурації є те, що в них аналізуються принципи взаємодії двох або більше культур постколоніального світу, а порівняння і визначення специфіки загального і окремого є предметом компаративістики. Актуальність такого дослідження
визначається тим, що в сучасному світі відбувається трансформація теорій мультикультуралізму, котрі не в змозі відповісти
на виклики часу. Гібридність можна розглядати, як взаємопереходи двох чи більше культур, їх змішування і паралельне
існування в одній зміненій культурі, що поєднуються з такою
сучасною формою взаємодії культур, як транскультурація.
Окрім дослідження сучасних проблем мультикультуралізму і окремих аспектів транскультурності в українській куль200
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турології набуває розвиток тематика аналізу філософії Іншого та можливості діалогу. Ця тема безпосередньо пов’язана з
транскультурною парадигмю, тому що одним з її принципів є
увага до слухання Іншого. Наприклад, Т.Лютий у своїй статті
[Т. Лютий, 2018] розкриває стосунок між людським «Я» і двома
його відмінними формами — «Інше» та «Чуже». Іншість розглянуто як будь-яку альтернативну форму буття, а «Чуже», як певну форму ворожої неприйнятності. Мета полягає у з’ясуванні
того, як досвід «Я» збагачується через долучення до позицій
«Іншого» й «Чужого». Насамперед, у розвідці розкрито структуру відносин між «Я» і «Ти» згідно з теорією Мартіна Бубера.
Цей зв’язок характеризується відкритістю, близькістю та довірою. Монолітний світ постає як подвійний, а владні домагання
в ньому мають бути замінені повагою та відповідальністю. Надалі на прикладі ідей Емануеля Левінаса доведено, що тотальність буття розмикається взаємодією з «Іншим» завдяки симпатії та любові. Таким чином, «Інший» розкривається через його
Обличчя, відкрите для «Я». Моє існування залежить від того,
що «Я» переживаю страх за існування «Іншого». Нарешті, відповідно до уявлень Юлії Кристевої, вагомим аспектом людської ідентичності є визнання в осередку «Я» суттєвих елементів
«Чужого». Прийнявши й розпізнавши їх у собі, людина здатна
прояснити власне призначення.
Як наслідок, «Інший»/«Чужий» дозволяє реалізувати
специфічну здатність до перевтілення й готовності до змін.
У структурі особистості з’являється потреба не лише стати
«Іншим», а й зрозуміти його. Автор спостерігає унікальну здатність до специфічного призвичаювання, коли щось стороннє
стосовно людини, сказати б, чуже чи інше, освоюється, тобто стає своїм або ж приводиться у відповідність до її поривів
і прагнень. Одначе дещо стороннє щодо нас приймається либонь через можливість розкритися йому. Себто, коли чомусь
іншому (предметові, явищу, особі тощо), умовно кажучи, надається шанс у певний спосіб подіяти чи вплинути на нас. Подіб201
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ну властивість годі прояснити просто якимось невигадливим
психологічним або фізіологічним механізмом.
Вірогідно, йдеться про певну екзистенційну відкритість,
для якої має настати свій час. Згідно з багатьма антропологічними вченнями, в усякий момент свого існування людина
є незавершеною істотою. Проте спосіб її буття зорієнтований
на багатоманітні форми самовираження. З огляду на сказане,
наше дослідження пов’язане з проблемою можливості виходу за межі егоцентричного мислення й з відкритістю до світу.
Відповідно, мета подальшого розгляду полягатиме в тому, щоб
показати, як традиційна філософська Я-центрична статична
модель людської особистості, що характеризується монолітністю й абсолютністю, трансформується під впливом рефлексій і
етичних актів. Інакше кажучи, як досвід Я урізноманітнюється
завдяки врахуванню погляду Іншого й Чужого. Засобом досягнення поставленої мети є порівняльний аналіз трьох концепцій: відношення «Я — Ти — Воно» у Мартіна Бубера, досвід перетворення Я під впливом образу Іншого в Емануеля Левінаса
й реконструкція чужості як релігійного, соціального, звичаєвого, політичного, психологічного та інших різновидів цього феномену в підході Юлії Кристевої. Проте, перед тим, як вдатися
до з’ясування особливостей цих теорій, нашу увагу буде прикуто до формування дещо упередженого сприйняття «іншості»
й «чужості» в західній традиції, що й становитиме вихідний
пункт нашої розвідки.
Постановка проблеми «Іншого» як проблеми пізнання в
феноменології починається з «картезіанських роздумів» Е. Гуссерля, де він, продовжуючи пошук істини слідом за Декартом,
заглиблюється в проблему саморефлексії. У його концепції
«рефлексія подвоюється, оскільки через неї суб’єкт пізнання
повертається не тільки «до свого Я», а й передбачає наявність
стороннього спостерігача» [М. Мерло-Понти, 1999, с. 11]. Виникає, таким чином, справжня інтерсуб’єктивність, якої не було,
поки Cogito залишалося єдиним процесом. Щоб індивідуаль202
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ність проявила свої якості, щоб вони були в повній мірі усвідомлені самим індивідом, необхідний процес протиставлення
їх з аналогічними якостями інших людей. Так, заглиблюючись
в аналіз не абстрактних, а реальних соціальних процесів, феноменологія власне підходить до того факту, що індивідуалізація — це не природний, а соціальний процес і виникає вона як
особливий феномен лише в певних соціальних умовах.
Однак спробуємо проаналізувати проблему взаємини
«Я» — «Іншого» стосовно не тільки до ситуації спілкування індивіда віч-на-віч зі своїм найближчим соціальним оточенням, а
й в ситуації контакту людей двох різних, а іноді і абсолютно чужих культур. Б. Вальденфельс пише про те, що «можна розрізняти дві форми «чужості»: «чужість всередині Рідного світу»,
що належить до його внутрішнього горизонту, і «чужість поза
межами Рідного світу» [Б. Вальденфельс, 1991, с. 40], що належить до його зовнішнього горизонту. «Крайня форма «чужості»
зустрічається тоді, коли «конкретна аналогія руйнується, і я
потрапляю в ситуацію, яка підходить під вітгенштейнівське
«Я не орієнтуюся»» [Б. Вальденфельс, 1991, с. 38]. Чужорідне,
що зустрічає нас тут, є не просто невідомим, а незрозумілим.
В рамках концепції єдиного для всіх світу повсякденності, відбувається своєрідне одомашнення «Чужого». Так само, як свій
і чужий світ об’єднуються в єдиний життєвий світ, своя і чужа
спільність з’єднуються в єдину загальність. Б. Вандельфельс
робить досить несподіваний висновок: «Привести до висловлення власного сенсу» досвід «Чужого» означало б тоді змусити замовкнути «Чуже» як «Чуже», тобто позбавити його власної
унікальності» [Б. Вальденфельс, 1991, с. 46]. Далі цю тезу вчений застосовує до аналізу етнологічних концепцій, які, з його
точки зору, є гарною ілюстрацією до його ідей, оскільки етнологія по суті своїй — це наука про «Чуже», тобто не західний
спосіб життя. Уже в працях класика цієї науки К. Леві-Стросса
Б. Вальденфельс виявляє дві розбіжні тенденції. Одна спрямована на науку про Універсал і знаходить вираз у структурній
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антропології з її пошуками культурних універсалій. У цьому випадку різниця між «Власним» і «Чужим» була б лише перехідним етапом до всеохоплюючого загального. Друга тенденція,
навпаки, реалізується в дослідженнях примітивного мислення і має порівняльний характер. Таким чином, виникає наука
про «Чуже», яка існує завдяки контрасту з досвідом власної
культури.
Погляд етнолога, з якої б відстані він не був звернений, притягується, або відштовхується культурними феноменами, на
яких він зупиняється і з якими він працює. Це спонукання, або
домагання не є ні частиною чужої, ні частиною своєї культури,
воно — інтеркультурний феномен. Якби досліднику вдалося
систематично ухилятися від подібної привабливості, то досліджуваний феномен зникав би перед його очима. Нейтральний
«оглядач світу» не мав би ні власного, ні чужого досвіду, що означає, що він не мав би по суті справи взагалі ніякого досвіду і
його спостереження були б марні.
Отже, будь-яка зустріч з «Іншим» в соціальній реальності
повинна бути співвіднесена дослідником з конфігурацією відносин влади конкуруючих дискурсів. Це можна сказати і про
інтерв’ю, про практику соціолога, який намагається зрозуміти
особистість людини, з якою він розмовляє, тобто намагається
отримати точку зору «Іншого», виходячи зі своєї точки зору.
Це стосується будь-якого методу, в тому числі і спостереження, оскільки в кожному випадку — це соціально розташована
зустріч, а не просто зустріч «двох чистих суб’єктивностей, що
конструюють за допомогою відкритих відношень один одного» [J. Alexander, 1995, p. 111]. Звідси випливає необхідність
уточнення розуміння методу феноменології: «не задовольняючись одним лише описом, цей метод повинен стати поясненням, тобто докласти зусиль для розкриття складних співвідносин як умов будь-якої зустрічі» [S. Turner, 1994, p. 165].
У сучасному гуманітарному знанні проблема «Чужого»
тільки починає по-справжньому досліджуватися, оскільки пи204
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тання, що було поставлено в результаті кризи мультикультуралізму, вимагають свого наукового осмислення і раціонального
вирішення. У зв’язку з цим як підсумок всього вищезазначеного і як запрошення до подальших дискусій, можна висунути
наступне твердження: може існувати зв’язок між сприйняттям
кризи власної ідентичності на рівні суб’єкта і рівні толерантності по відношенню до «Чужого» як представника іншої, незрозумілої нам культури. Цей зв’язок можна сформулювати
так: з більшою часткою ймовірності виявляти толерантність
по відношенню до феноменів і цінностей чужої культури будуть ті люди, які на тих чи інших етапах свого життя пройшли
через кризи самоідентичності, усвідомили себе в ролі «Чужого», боролися з собою в ролі «Чужого» і, нарешті, прийняли
себе в новому вигляді, зі зміненою ідентичністю. Обидва підходи до аналізу «Чужого», як феноменологічний, так і постмодерністський в певній мірі взаємно доповнюють один одного і дозволяють по-новому поглянути на проблему збереження діалогової культури толерантного ставлення до систем цінностей
представників різних, часто конфліктуючих культур. Частково ідея чужості була використана в ідеології мультикультуралізму, але на відміну від філософії Б. Вальденфельса, чужість в
мультикультуралізмі має певну розрізненість. З одного боку,
існує чужинець, що намагається адаптуватися до цінностей західної культури і таким чином, йому надається змога до пристосування, до інкультурації в емігрантському середовищі.
З іншого боку, чужинець, який намагається протистояти впливу західної культури, відстоює свої власні цінності та своє право на власний стиль життя. Така чужість, з точки зору багатьох
дослідників мультикультуралізму, не є бажаною для збереження західного стилю життя. Можна сказати, що саме таке трактування проблеми «Чужого-Іншого» в мультикультуралізмі
призводить до кризи його не лише як наукового напряму, а й
як політичного принципу.
Цікава точку зору на проблему діалогу з Іншим запропоно205
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вана в статті «В межах комунікативної Метафізика та діалектика Третього в діалозі культур: аксіологічний та психоаналітичний виміри» Є. Більченко. Стаття присвячена аналізу фігури
Третього в діалозі. Третій інтерпретується крізь призму семіотики та компаративістики [Більченко, 2021]. Застосовуються
шість моделей Третього: позитивна онтологічна, позитивна
діалектична ідеалістична, позитивна діалектична матеріалістична, негативно-діалектична, негативна онтологія, онтологія надлишку. В онтологічній програмі присутності Третій
постає як архетип культури. У діалектиці Третій є законом
еволюції. У негативному психоаналізі Третій є вакуумом. У негативній діалектиці постмодерну Третій є відсутнім. В онтології надлишку ми розглядаємо Третього як «другого Іншого»,
суб’єкта, здатного до морального вибору та вірності події. Третій як надлишок поєднує риси метафізики та діалектики. Він є
радикальним розривом і миттєво переводить ворожі стосунки
в дружні. Він також є синтезом, еволюціонує від міри порівняння до солідарності. Третій є універсальним і сингулярним. Він
лежить на перетині синтагми (культурної пам’яті) та парадигми (індивідуальної творчості). Любов є найбільш яскравим виявом Третього. Вона постає в посланнях Павла та у творчості
універсалістів ХХ століття. Ми обираємо тлумачення Третього
не просто як любові, але і як комедії, яка однаково піднесено
сприймає і сакральне, і профанне. Третій забезпечує діалог як
усвідомлене злиття нестач у Реальному. Він сприяє виходу на
горизонти солідарності.
Концепцію відношення до Другого в світі музики пропонує
О. Берегова в своїй монографії [О. Берегова, 2020]. Авторка розглядає цю концепцію з позицій імагології різножанрових зразків українського та світового академічного музичного мистецтва, що було створено на межі ХХ-ХХІ століть та доводить, що
імагологічний підхід робить можливим виявлення специфіки
образного сприйняття Іншого представниками різних культур,
розкриття уявлень учасників культурного діалогу один про од206
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ного, віднайдення ефективних механізмів позитивної репрезентації культури України у світі.
У книзі О. Берегової вперше в українській культурології
здійснюється спроба наукового осмислення діалогу культур
через призму імагологічного підходу, робиться акцент на особистості митця як на генераторі й трансляторі глибинних філософських ідей у суспільстві, підкреслюється процесуальний
аспект культурно-мистецьких трансформацій. Продовжуючи
плідні ідеї західних та вітчизняних дослідників, які займалися
розробками імагологічної проблематики (зокрема Д. Наливайка та української літературознавчої школи, І. Юдкіна, котрий
звернув увагу на важливість імагологічного напряму в культурології), О. Берегова вперше актуалізує імагологічний підхід у
сфері музичної культурології і мистецтвознавства. У монографії на прикладі конкретних мистецьких кейсів доведено, що
імагологічний підхід робить можливим дослідження художніх
образів, об’єктивованих у творах мистецтва, виявлення специфіки образного сприйняття «Іншого» представниками різних
культур, розкриття уявлень учасників культурного діалогу
один про одного тощо. Діалог культур як творчий метод може
виявлятися і більш опосередковано, коли «прив’язка» до «іншої» стилістики або «чужого» слова набуває вигляду стильових
алюзій, знаків. Наприклад, у творчості композитора Ігоря Щербакова діалог із національними фольклорними витоками, класичними прийомами композиційної драматургії, романтичною
образністю та найсучаснішими композиторськими техніками
постає потужним концептуальним і конструктивним вектором
багатьох його творів.
Зразками другого типу діалогу культур, за М. Бахтіним, —
діалогу розбіжностей — можуть слугувати твори Володимира
Рунчака, у яких автор концептуально декларує розрив із традицією і вдається до засобів пародіювання, своєрідної творчої
полеміки з класичними жанровими моделями. «У творі «Homo
ludens XI або Кілька конкурсних sms-ок» для фагота соло
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В. Рунчак цілком у дусі інструментального театру, який уже
став прикметою мистецтва постсучасності, відтворює засобами духового виконавства новий спосіб діалогічного спілкування, редукованого до смс-повідомлень» [Берегова, 2020, с. 45].
Діалог глухих (3‑й тип за М. Бахтіним) можна яскраво проілюструвати прикладами з творчості Сергія Зажитька. Зокрема,
у його творі-присвяті «Семюелю Беккету» для контрабаса й актора введено партію «німого» читця, який звертається до залу
«німою мовою», використовує ефектні, патетичні пози, міміку,
жестикуляцію, якою зазвичай послуговуються під час публічних виступів, проте виступ відбувається за повної відсутності
звуку, як у німому кіно, що підкреслює абсурдність, комічність
ситуації. Діалог мертвих (або діалог мовчання) найкраще ілюструють медитативні композиції В. Сильвестрова, С. Луньова,
В. Польової, О. Щетинського.
Водночас розгляд творчості сучасних українських композиторів у контексті діалогу культур переконує нас у тому, що
сучасне мистецтво не варто ототожнювати з постсучасним
(тобто постмодерним): сучасне мистецтво не завжди відповідає стильовим засадам постмодернізму й використовує у
своєму арсеналі не лише постмодерністські художні прийоми.
Власне, розглянуті на прикладі новітньої української композиторської творчості типи діалогу за класифікацією М. Бахтіна можуть бути віднесені до постмодерністського світогляду
лише частково. Сучасне мистецтво є набагато ширшим у своїх
видах, формах, жанрово-стильових та інших виявах, змістовно
більш складним, глибоким, неоднозначним як у стильовому аспекті, так і в плані концептуального наповнення.
Найбільш новітньою концепцією аналізу проблем «Іншого»
можна вважати дослідження Г. Чміль — це проблематика з точки зору екранної культури [Г. Чміль, 2020]. Авторка дуже плідно проаналізувала деякі аспекти суб’єктивного потягу до конструювання себе-як-«Іншого» й себе-для-«Іншого» з акцентом
на ролі екрану, який у сучасній культурі грає роль медіатора у
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міжособистісних взаєминах. Через протиставлення концепцій
М. Фуко (турбота про себе) та Ю. Габермаса (комунікативна раціональність) демонструється виникнення тих негативних суспільних явищ, які можуть викликати плекання ізольованого
«Я», байдужого до «Інших», і тих соціальних трансформацій, що
гарантують розповсюдження принципів комунікативної раціональності в межах екранної культури. Соціальне поле формується з прагнень свідомих агентів до налагодження співіснування. Я, в концепії суб’єкції Г. Чміль, не сконцентровано на собі
й власних інтересах, воно не є результатом мистецького акту, а
створюється в процесах міжособової комунікації з визнанням
значущості інтересів, цінностей й бажань інших людей. Суб’єкт
має бути готовим до того, що межі його ідентичності рухливі,
адже комунікація з іншими передбачає компроміси й критичну
переоцінку своїх світоглядних позицій. Екран глобалізує масштаби контакту з «Іншим», бо дає право голосу й самопрезентації будь-кому, хто наважується на контакт, примушуючи визнавати суб’єктний, а не об’єктний онтологічний статус кожного з
учасників соціальної взаємодії.
Об’єднання можливостей комунікативної раціональності
й екранного простору впроваджує розповсюдження емансипаційних культурних тенденцій: ключовими принципами першої є відмова від маніпуляцій іншими людьми й орієнтація на
раціональний діалог, а екран гарантує фіксацію та прозорість
цього діалогу.
З точки зору авторки, саме екранний простір є найбільш
вільний від впливу традиційних норм і режимів влади, адже
сьогодні більша частина контенту, що присутня на екрані,
створюється незалежними соціальними агентами, які готові
до сприйняття критики й перегляду своїх позицій. Це і є принаймні ознака транскультурності сучасного екрану.
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4.2. ГІБРИДНІСТЬ ТА КРЕОЛЬСТВО
В УКРАЇНСЬКІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ
У постколоніальних літературах гібридність — це знайомий і амбівалентний троп. Хомі Бгагба, відомий дослідник
проблем гібридності, ставиться до них як до міжкультурних
посередників між нацією та імперією, створюючи контрнаратив від кордонів нації до з’єднання цих кордонів. У той самий
час, відмовляючись від ностальгічних взірців доколоніальної
чистоти, гібриди, за допомогою мімікрії можуть відповідати
гегемонізованому переписуванню Євроцентра. Гібридність
у такій перспективі може стати умовою, рівнозначною відчуженню, стану бездомності. Можна сконструювати континуум
гібридності: з одного боку, асиміляційна гібридність, що тяжіє
до центру, приймає канон й імітує гегемонію, а, з іншого боку,
дестабіліційна гібридність, що розмиває канон, повертає потік
і руйнує центр. Гібридності, таким чином, можуть бути диференційованими згідно з складовими частинами меланжу: як
асиміляційний гібрид, де домінує центр, і, з іншого боку, гібрид,
який розмиває (пасивний) або дестабілізує (активний) канон і
його категорії. Все одно, що це означає [T. Fillitz, 2010].
Культурна гібридизація визначається як змішання різнорідних культурних елементів, що веде до виникнення нових
культурних форм в результаті взаємодії глобальних, національних і регіональних культурних впливів і їх переробки на
локальному рівні. Опис місцевих культур як продуктів тривалої культурної гібридизації протистоїть уявленням про них як
про ізольованих, «чистих» і автентичних одиницях культурної
взаємодії, що переважали в антропології до початку 1980-х років і служили основою порівняльного підходу (кроскультурних
досліджень). Це ж застаріле уявлення було в основі колишніх
антропологічних теорій культурного контакту, таких, як акультурація, асиміляція. Відповідно до сучасних уявлень, культурні
впливи ніколи не бувають односпрямованими, вони можуть
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бути оборотними, а нові культурні феномени, що виникають
при взаємодії культурних форм різного походження та рівня,
як правило, містять елементи всіх культур, що взаємодіють.
«Транскультурація має на увазі не одну, а кілька культурних
точок відліку, перетин кількох культур, курсування між ними і
стан культурної відстороненості — перебування в кількох культурах водночас або неприсутність в жодній з них, за вибором
в залежності від індивідуального переживання цього стану»
[O. Fernando, 1995, р. 133]. Це створює динамічний рухомий процес культурної взаємодії. Під акультурацією традиційно розуміється процес засвоєння іншої культури з боку певної соціокультурної групи, яка довгий час перебуває у зоні довготривалого
тісного контакту з іншою групою — носієм своєї культурної
традиції. З погляду теорії комунікацій, при цьому адресант,
тобто друга культура, інформаційний досвід якої засвоюється, є панівною, а адресат, тобто перша культура, яка засвоює
чужий інформаційний досвід, є залежною, пригнічуваною. Це
взаємини залежності і асиметрії, які не створюють діалогу в інформаційному сенсі і виключають наявність транскультурної
ідентичності. Західна антропологія запропонувала модель досліджень таких впливів, виходячи виключно із західного поняття норми і правильності, за якого західні взірці були унормованими, а все інше потракутовувалося як відступи від цієї норми у
межах позитивістської теорії еволюціонізму і прогресизму.
Зміна уявлень про національну ідентичність і культурну
єдність, що відбулася разом зі зміною етнонаціональних держав на мультинаціональні держави, сприяла виникненню таких напрямків сучасної постколоніальної теорії, що протистояло глобалізму з одного боку і мультикультуралізму, з другого
боку, — як транскультуралізм і пов’язана з ним теорія гібридності культури. Якщо мультикультуралізм був теорією західної
цивілізації, своєрідним орієнталізмом доби модерніті, позицією панівної і домінуючої західної культури, тенденцією до вестернізації глобального світу, — то транскультуралізм і гібри211
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дизація у постколоніальних студіях з’явилися як своєрідний
окциденталізм, позиція підлеглої, залежної культури, точка
зору на двонаправлений процес взаємодії нерівних культур.
Саме концепт гібридості вказав на помилковість західного розуміння «Свого» і «Чужого». Якщо для дослідників з країн
третього світу цей концепт надавав можливості реабілітації
ідентичностей меншин, то при перенесенні цього концепту
на ситуацію Європи він реабілітував поліморфні неоднорідні
колажні ідентичності, складені з різних національних — транзитних — культур [М. Эпштейн, 2004, с. 5]. Адже доба модерніті пов’язує з гібридизацією надію на формування гібридних
ідентичностей. Термін «транзитна культура» увійшов до лексикону постколоніальних студій. Але до пострадянських студій
на територіях Східної Європи розуміння неможливості єдиної
культурної ідентичності ще майже не дійшло. Як теорія гібридності, так і транскультуралізм, протистоять мультикультуралізму саме тому, що, як вважав Х. Бгабга, культури розглядаються в контексті інтермедіальності та інтердискурсивності
сучасної культурної епістеми виключно у сталому незмінному
вигляді, у готовому варіанті, в межах традиції, в той час як кордони культур завжди рухомі, розвиваються в результаті боротьби різних інтересів. Культура не складається з безлічі різних частин, не пов’язаних одна з одною. Як і М. Бахтін, Х. Бгабга
називає це явище культурним багатоголоссям, спираючись на
ідею гібридності. Концепція Х. Бгабги надає можливість показати принципову рухомість кордонів національної культури.
Гібридний тип культури особливо яскраво виявився і заявив про себе у відповідних теоріях у країнах карибського регіону, де вже давно не існує етноцентричної ідентичності. Тому
транскультурація перетворилася на основний модус існування
такого типу культури, що ґрунтується на феномені гібридизації або креолізації, за якого кордони між культурами метрополії
і колонії стають невизначеними, хисткими. Найбільш відомою
у карибській теорії є концепт креолізації Е. Бретвейта, де го212
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ловну увагу приділено африканській домінанті в креольській
культурі за умови рівності усіх культурних взаємодій. Основні постколоніальні концепти були сформульовані такими карибськими філософами, як Т. Харріс, Е. Бретвейт, Д. Уолкотт. Їх
відкриття співвідносяться з досягненнями західної філософії
постмодернізму, як, наприклад, при описі культурного «Іншого» на пограниччі категорія порожнечі Харріса подібна до метафори Жака Дерріди, коли той пояснює термін «диссемінація», а також у роздумах Харріса про мистецтво як про діалог
митця з внутрішнім «я» у творах, де транскультурні взаємодії
призводять до діалогізму, гібридності, креолізації [S. Sidbury,
2007, р. 1–18].
Основа теорії гібридності, яку розробляв ще Бахтін, — це
нелінійне розуміння категорій нації і народу, які насправді
не мають закріпленого історицизмом і проґресизмом статусу
минулого як незмінних успадкованих традицій. Подібне осучаснення Хомі Бгабга (Homi K. Bhabha) називає «винаходом
традицій», а Бенедікт Андерсон (Benedict Anderson) — «уявленими спільнотами». Джозеф Рааб і Мартін Батлер вважають, що,
прийнявши поняття гібридності й культурних відмінностей,
ми відійшли від утопії есенціалістських уявлень про культурну самобутність. Хомі Бгабга використовував для позначення
прикордонного стану культури термін Ж. Дерріда «диссемінація», тобто розсіювання. Дослідник підкреслював, що взаємообмін цінностями, значеннями і пріоритетами дії далеко не
завжди ґрунтується на принципах рівності і співпраці, а часом
і зовсім навпаки — на антагонізмі, конфліктності і навіть повному взаємонерозумінні. Він відкидав поняття гомогенної національної культури, етнічної спільності як основи культурної
компаративістики.
Національні культури під впливом процесів гібридизації
змушені змінювати свій вигляд. «Гібридна культура позначається як «дивне виживання людей на кордонах культури. Бо
саме життя на кромці історії та мови дозволяє нам перетворю213
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вати відмінності в солідарності різного роду» [М. Рябчук, 2019,
с. 345]. Карибська традиція сформувала в найбільш розвиненій
формі гібридні моделі транскультурації. До специфічних карибських категорій відносяться: гібридизація, креолізація, позадомовість, міжкультурний діалог, що грунтується на явищах
транскультурації.
Поняття «креольства» і «креольськості» (як і термін «креол», що породжує їх) не є універсальними для сучасної культурології. Вони досить жорстко прив’язані до певних наукових
дисциплін, типам дискурсу і практикам соціальних взаємодій.
Подолання усталених кордонів і широке некритичне оперування цими термінами в публіцистиці і журналістиці в сучасній
східноєвропейській (в тому числі українській) соціокультурній
ситуації, покликане підкреслити її постколоніальний (і/або
постімперський) характер, тільки затемнює суть справи і спрощує (а тим самим і деконцептуалізує) реальні, приховані контексти, що веде до втрати їх евристичної цінності в можливій
міждисциплінарній теоретичній і методологічній рефлексії.
Термін «креол» (фр. Creole від ісп. Criollo) виник в практиках
взаємин підданих колоніальних імперій (початково — Іспанської) для позначення осіб, народжених поза території метрополії (початково — в Америці), що наділяло останніх нерівним
соціально-політичним статусом і нерівними можливостями
по відношенню до осіб, народжених в метрополії. Нерівність
статусів і можливостей могла закріплюватися юридично, але
частіше виявлялося фактично як само собою зрозуміле. Приналежність до креолів вимагала також наявності європейського походження (принаймні теоретично, так як знову ж таки
«постфактум» до них належала і частина метисів). Тим самим
конституювалося особливий стан «креольськості» як подвійності, суміжності і маргінальності в просторі «між» або «на
краю». По мірі усталення нових колоніальних країн «расова»
компонента в креольськості слабшала (хоча ніколи і не зникала повністю), а «територіальна» посилювалася, акцентуючи
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«тутейшість» її носіїв. Це робило приналежність до певного територіального контексту, локальної ситуації, місцевого со-буття якщо не визначальною, то домінуючою в самоідентіфікаціях
«неаборігеного» населення колоній.
У сучасній лінгвістиці креолізований текст — це текст,
фактура якого складається з двох різнорідних частин: вербальної (мовної / мовленнєвої) і невербальної (що належить
до інших знакових систем, ніж природна мова). Приклади креолізованих текстів — тексти реклами, комікси, афіші, плакати.
Креолізації — це процес вбирання цінностей іншої культури
[Е. Анисимова, 2003]. Процес взаємодії кількох етносів на одній
території неминуче веде до взаємодії їхніх національних мов.
Звідси походить друге, вузьколінгвістічне значення терміну:
креолізації — «процес формування нової мови (змішаної з лексики і граматики) в результаті взаємодії кількох мов» [И. Никифорова, 2004], процес, наступний за піджінізацією. Відповідно, креолізованого (креольськими) називають мови, що
виникли в результаті змішування декількох мов.
У 1990 році Ю. Сорокіна і Е. Тарасова [Ю. Сорокина, Е. Тарасова, 1990] запропонували термін «креолізованого тексту»
для позначення текстів, «фактура яких складається з двох негомогенних частин». Таким чином, існує три розуміння терміну
«креолізації»: «загальне», «лінгвістичне» і «текстуальне».
Етнологічний аспект креольськості, що вів до специфіки
соціально-політичного статусного положення (перебуванню в
«креольстві»), мало не відразу став доповнюватися і поступово
зливатися з культурологічним аспектом. Складалася так звана
«колоніальна культура» і «колоніальні стилі» певного імпортованого зразку, проте варіативні, а найчастіше досить автономні і оригінальні по відношенню до нього (найбільш раннім
і яскравим прикладом чого може служити так зване латиноамериканське «креольське бароко»).
З точки зору «центру» («людини метрополії») вони кваліфікувалися найчастіше як прояви периферійності, стилі215
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стичної зніженості, культурної неповноцінності, навіть «варварізації». З точки ж зору самої «периферії» ( «креола») вони втілювали, насамперед, особливість і неповторність «місцевого»,
«локального», «контекстного », а тим самим пристосованість
до життя« тут». Таким чином, і в культурному вимірі креольськість виявлялася, з одного боку, від початку двоїстої (можна
для ряду випадків говорити і про її розпиленість), а з другого
боку — її відтворення через факт приналежності до певного
простору з його культурним, соціальним, історичним, політичним підтекстом.
З’єднання етнологічного та культурологічного аспектів породжувало специфічний тип національних самоідентифікацій і
самосвідомості, також початково двоїстих в самій своїй основі.
Ця специфіка виявлялася, перш за все, через неминучу наявність відмінності-розрізнення в ідентифікації (само) тотожності. У ній індивід ніколи не опинявся в ситуації рівності самому
собі, а якщо він цього не помічав або не хотів помічати, то перебував у безлічі ситуацій, які виявляли цю нетотожність, як і
безліч шляхів, засобів і бажаючих нагадати йому про це. Креол
неминуче притягувався до своєї «неіспанської іспанськості», у
своїй тотожності-не-тотожності жителю метрополії тобто — в
креольськості. Причому вважалося, що цей тип ідентифікацій
є досить універсальним і виходить далеко за межі традиційного розуміння креольсьтва (тобто може бути застосований для
аналізу типологічно близьких, хоча і маючих інший генезис ситуацій).
Досить послатися на не такі вже й віддалені від нас у часі
приклади реінтеграції алжирських французів в просто французів, проблеми об’єднання західних і східних німців і т. д. «Ці
приклади ще чіткіше, ніж суто американо-креольська ситуація, вказують на значення «місця» («тут», «Тутейшейцi»), так
званої. просторової контекстності, заповненої іншими ситуаціями життя, ніж «там» (в тому числі і іншими прочитаннями
(інтерпретаціями) ситуацій, що відбувається «там», яке «тут»
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бачиться і сприймається інакше), в процесах здобуття власної
ідентичності» [В. Абушенко, 2004, с. 123].
Латиноамериканська ж ситуація цікава насамперед тим,
що дозволяє нам, східноєвропейцям, простежити метаморфози ідентифікацій в процесуальній динаміці. В ній наростання
відмінностей-розрізнень в ідентифікаційній (само)тотожності
набуло «незворотного» характеру і завершилося повною зміною культурно-національної ідентичності на основі внутрішнього (з неї самої) подолання креольськості, а не в результаті
«ліквідації» креольсьтва як культурного явища під впливом
зовнішніх причин, як в згаданих прикладах.
Рефлексія відмінностей-розрізнень як «Іншого» всередині
Європо (Іспано) -центрованої цілісності привела до конституювання «інакшості» (Латиноамериканської) по відношенню
до цієї цілісності. Розвиток цих процесів встановлення власної,
окремої від Імперії, ідентичності супроводжувався перекладом
дискурсів простору в дискурси часу, в пошук суті «латиноамериканського», переходом від завдань політичного («першого»)
звільнення до пошуків культурного ( «другого ») звільнення,
що може бути трактовано як справжнє (само)створення ідентичності та автентичності.
Дискурсивне виробництво креольських «тутейших» генеалогій змінилося розбудовою текстів, які репрезентують генеалогію «тутейшейців» («латиноамериканськість»), яка з часом
стала «цікавою» колишньому «центру», який сам набув тепер
«інакшості» по відношенню до латиноамериканського як рівновеликого й історично-культурного явища.
Написане вище дозволяє, на наш погляд, розширити традиційне використання термінів «креол», «креольськість»,
«креольсьтво» і наповнити їх новим концептуальним змістом.
Можна реконструювати принаймні три вже зроблені спроби
такої переінтерпретації. Найбільш відома з них була запропонована Б. Андерсоном [В. Anderson, 1992]. Він висунув тезу про
особливий тип креольського націоналізму, відмінного від двох
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інших, — державного і мовного, що домінували в європейському «центрі». Останній не мав корені в латиноамериканських
контекстах як в силу відсутності на той момент суверенних
держав, які тільки треба було створити, так і в силу того, що
креоли користувалися тими ж мовами, що і жителі метрополій.
За рідкісними винятками (серед яких можна назвати спробу
Х. Альберті маніфестувати особливу аргентинську мову), мовні проблеми, як і проблеми особливого етнічного походження
(хоча пізніше і з’явилися генеалогії, що шукають похождення
«латиноамериканське» або від «індіанської» ідентичності або
від «метисної»), не могли виступити тут утворюючими націю
чинниками.
Крім того, сам націоналізм не міг бути зрозумілий як «внесення національної (само)свідомості в маси». У нього не було
ніякого субстратного підґрунтя, крім певної регіональної самодостатності, що була утворена на основі адміністративної та
економічної спільності. Тому латиноамериканський націоналізм міг бути тут тільки справою еліт, погляди яких, в свою чергу, ще було потрібно (пере)конструювати через впровадження
поняття про те, що саме вони представляють нації, і потім вже
на цій основі перевизначити інших «тутейших» як своїх побратимів. Вормування креольського націоналізму йшло, згідно з
поглядами Б. Андерсона, через «переживання одночасності»,
що означає по суті трансформацію простору (приналежності контексту) в тимчасову одночасність (усвідомлення своєї
приналежності, цілісності яка походить з минулого і рухається через сьогодення в майбутнє), тобто через конституювання
контекстної генеалогії в її співвіднесенні з відкриванням універсальної проектної перспективи.
Таке трактування дозволило Б.Андерсону розширити використання розглянутої термінології за межі ситуації не лише
Латинської Америки, зокрема на Північну Америку і деякі інші
(які він, втім, спеціально не розглядає) (пост)колоніальні ситуації, відкриваючи тим самим можливість і подальших розши218
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рювальних переорієнтацій культурологічної проблематики в
дусі постколоніального повороту.
Інша, менш відома, але більш розроблена, версія універсалізації «креольсьтва» було запропоновано в напрямі «філософії
латиноамериканської сутності», а потім переконструйовано в
«філософію звільнення». Найбільш репрезентативні в цьому
відношенні були філософські погляди мексиканця Л. Сеа і аргентинця Е. Дусселя.
Л. Сеа виходив в своїх ідеях з тези про співіснування різних
смислових ідентифікаційних змістів в латиноамериканських
контекстах, в яких різні типи дискурсу не змінюють один одного у часі, а продовжують співіснувати з попередніми, утримуючись, як одночасно значущі в певній суперечливій цілісності,
межами просторового контексту. Витоки цієї ситуації Л. Сеа
вбачає саме в не- (до) -рішенні завдань культурно-національної ідентифікації за часів креольського періоду латиноамериканської історії, в подвійності самої природи креольськості, в
нездатності креольсьтва адекватно відрефлексувати і концептуально оформити контекст своєї ідентичності як рівну іншим.
Це породило ситуацію культурно-інтелектуальної залежності
та несамостійності «латиноамериканьського» культурного
простору. «В результаті виявився культурно-змістовний неповноцінний і утопічний лібертарний (політико-визвольний)
проект С. Болівара, що принципово не міг бути реалізованим
як проект бо не пропонував нічого нового, а був спрямований
на збереження креольсьтва на принципах консерватизму. Таким чином, він був дзеркальним відображенням точки зору
іспанської метрополії як антикреольсько направлений цивілізаційний проект» [В. Абушенко, 2004, с. 134].
Найбільш репрезентативною фігурою цього консервативного проекту був венесуелець А. Бельо, що виходив в поглядах
з тези про можливість придбання справжньої латиноамериканської ідентичності тільки на основі переінтерпретації постколоніальної (іспанської за своїм походженням) культурно219
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інтелектуальної спадщини (що породило в межах проекту тезу
про «неіспанську іспанскість»).
Протилежний за спрямованістю цивілізаційний проект був
найвиразніше артикульований аргентинцем Д. Сармьєнто в
його концепції «варварства і цивілізації», в якій з «варварством»
ототожнювалося саме креольська постколоніальна спадщина
внаслідок своєї контекстуальної (у тому числі і метисної) неповноцінності. Йому протиставлялися універсалістські цінності «центру», засвоєння яких тільки і може розробити справжні
підвалини для латиноамериканської ідентичності (при цьому
«іспанське» також оцінювалося як периферійно-контекстуальне по відношенню до «центру».
Лише XX століття, вважає Л. Сеа, змушує Латинську Америку звернутися до власної сутності, породжуючи нарешті проект «звільнення» як (само) здобуття власної культурно-інтелектуальної повноцінності, разом тим остаточно подолавши
креольськість зсередини її самої.
По-іншому вирішує це ж коло проблем Е. Дуссель, який акцентував увагу, перш за все, на тематиці тотожності-розрізнення, універсального-контекстного. З його точки зору, «центр»
продукує «онтологію тотальності» (або «філософію тотожності»), в якій присутня інтенція до зняття контекстуального «іншого», а для «інакшості» (що перебуває поза тотальністю) просто не залишається місця — адже «поза» не може бути нічого,
крім «порожнечі». Тотальність відтворює відносини панування
і підпорядкування, гноблення і залежності, ці відносини знаходяться поза «центром» креольськості, перетворюючи себе
з репресії по відношенню до неї в об’єкт її бажання. До того ж
змінити стан справ можна лише через послідовну критику бажаного, що може стати основою для відновлення-появи контекстуального — через «інше» інакшості при конституюванні
нескінченності Іншого. Проте для такого Іншого немає належного місця в «філософії тотожності», що, на погляд Е. Дусселя,
продемонструвала діалогічна філософія Е. Левінаса. Інший
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може з’явитися лише внаслідок розвитку дискурсу і практики
звільнення, а таку можливість протистояння тотальності дає
лише «варварство третього світу» як інакшість «цивілізованості центру», що дозволяє «прочитати Європу з Латинської
Америки».
Онтологія «центру», націлена на обґрунтування істини витісняється етикою, орієнтованої на моральне визнання Іншого, відносини «Я — світ» — відносинами «Я — Інший». Однак
для цього необхідна деконструкція підвалин етики через повернення початкового значення слова «етос» (ethos — «житло», «місце перебування»). Тим самим необхідне повернення
до власного («Варварського» — креольського) контексту і
конституювання себе «тут» як вільного перед тотальністю
«там» (з урахуванням власного досвіду прочитання її через
практики життя). Це, в свою чергу, дозволяє вийти з контексту
«буття-як-даного» в «можливість-буття », з якого реалізується
переосмислення свого «буття даного» з точки зору нової перспективи можливості «буття з-іншими».
У цей період деякі представники мартиніканської інтелігенції починають по-новому розглядати антильську самобутність. На відміну від негритюду, який робив акцент на африканських джерелах карибської культури, вони підкреслюють
багатогранність, різноманітність основних елементів специфічної культурної конфігурації Антильских островів, яку вони
починають визначати терміном «антильство» («antillanité»)
[Н. Путівцева, 2015].
Один з провісників антильства, «мартиніканський філософ
та есеїст Рене Меніль (René Ménil), який співпрацював з Еме Сезером у журналі «Тропік», вперше сформулював ідею антильської специфічності у статті «Проблеми антильської культури»
(«Problèmes de la culture antillaise») у 1964 році» [Н. Путівцева,
2015, с. 216]. Вона була дуже схвально сприйнята у наступні
роки. Меніль стверджував, що франко-антильська культура
не була ані африканською, ані китайською, ані індуською, ані
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навіть французькою, а була просто антильською, що протягом
історії ці елементи, які були принесені з усіх куточків планети,
поєднались у синкретичний спосіб, щоб призвести до нового,
оригінального результату: «Жодна культура жодного народу
не є казковим даром небес, жодна культура не сформувалась
у закритій вазі, за один день, не переживши контактів та конфліктів народів, рас та культур» [М. Столяренко, 2010, с. 33].
Термін «антильство» був запроваджений мартиніканським
поетом, філософом, есеїстом, романістом та драматургом Едуаром Ґліссаном. У другій половині 1960-х років антильство
стало політичною та літературною течією, що мала за мету визначити своєрідну антильську самобутність та, підкреслюючи
відмінності від негритюду, засновувалась не лише на етнічних
або культурних елементах.
Спочатку Е. Ґліссан, як і багато його сучасників, поділяв
концепцію негритюду, але згодом виступив проти деяких її теоретичних засад. Тоді він розвинув концепт антильства, позитивно сприйнятий багатьма представниками мартиніканської
інтелігенції, зокрема групою науковців Мартиніканського Дослідницького Інституту, що перебував на той час під керівництвом Е. Ґліссана. Згідно з концепцією антильства, необхідно
віднайти багатогранну самобутність країн Карибського басейну шляхом осмислення та відтворення власної історії, прихованої у період рабства.
Головне есе Е. Ґліссана, присвячене антильству, «Антильський дискурс», було опубліковано у 1981 році. Ця робота мала за мету показати вичерпну панораму антильської реальності, поєднуючи антропологічний, соціологічний, літературний та історичний підходи. Концепт антильства базувався
на твердженні: антильське суспільство страждає через те, що
воно зазнало «успішної колонізації» [И. Никифорова, 2004,
с. 270]; у широкому сенсі, воно страждає через своє колоніальне минуле. За Е. Ґліссаном, подолати ці страждання можливо
лише через пошук антильської ідентичності. Треба мати волю
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залагодити соціальні розриви, заповнити пробіли колективної
пам’яті та встановити зв’язки поза межами запропонованої
метрополією моделі. Е. Ґліссан прагне пізнати антильську сутність через спільну історію карибських країн, тісно пов’язану
з плантаціями цукрової тростини. Цю історію характеризують,
за Е. Ґліссаном, соціальна ізольованість, темний колір шкіри,
африканська спадщина та, у випадку французьких антильських островів, креольська мова. Він наголошує на специфічності антильської культури, на різноманітності її мов та історій.
Е. Ґліссан намагався віднайти ідентичність антильських островів в «іншій Америці», що контрастувало з роботами Еме Сезера, для якого Африка була основним джерелом ідентифікації
для антильців.
Антильство в розумінні Ґліссана, навпаки, засновувалось
на поняттях «ідентичність-зв’язок» або «ідентичність-ризома», відкритих до світу та до об’єднання культур. Слід зазначити, що на погляди Ґліссана значною мірою вплинули роботи французьких філософів Жиля Делеза та Фелікса Ґваттарі,
які і запровадили до філософського лексикону термін «ризома» («rhizome»): «Я спирався на розрізнення, що його зробили
Делез та Ґваттарі між поняттям єдиного коріння та поняттям
ризоми. Делез та Ґваттарі у книзі «Тисяча плато» акцентують
увагу на цьому розрізненні. Вони його визначають в залежності від манери мислення — мислення коріння та мислення ризоми» [О. Fernando, 1995, p. 59].
За Е. Ґліссаном, саме ідентичність-ризома краще передає
всю складність антильського буття. Вона означає кінець пошуку єдиного коріння, єдиного джерела, що було притаманно
негритюду: «Існує тенденція, яку я характеризую наступним
чином: ідентичність з єдиним корінням повільно поступається
ідентичності-зв’язку, тобто ідентичності-ризомі. Мова не йде
про те, що треба виривати коріння; йдеться про те, що треба
розуміти коріння як толерантніше, ширше поняття: ідентичність-коріння, яка не вбиває те, що поряд, а, навпаки, протягує
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свої гілки до інших. Це те, що я, слідом за Делезом та Ґваттарі,
називаю ідентичність-ризома» [Столяренко, 2010, с. 39-40].
Концепція креолізації, також висунута Е.Ґліссаном, визначається ним «як змішання, що породжує непередбачуване»,
як «постійне культурне та лінгвістичне взаємопроникнення»
[Н. Путівцева 2015, с. 217], яке супроводжує культурну глобалізацію. Ця глобалізація пов’язує різні, гетерогенні культурні
елементи, призводячи до непередбачуваних результатів. Ґліссан наголошує саме на понятті непередбачуваності, яке він
ставить у центр цього феномена: «Термін «креолізація» перекриває поняття транскультури. Адже поняття транскультури
передбачає, що можливо прорахувати наслідки певної транскультурації, тоді як креолізація в моєму розумінні є непередбачуваною. Вона породжує щоразу більше, тобто те, що породжується, неможливо передбачити, виходячи зі складових»
[Н. Путівцева 2015, с. 219].
Креолізація, за Ґліссаном, — це поєднання багатьох культур
або, щонайменш, багатьох елементів різних культур на певній
території, що породжує нову, непередбачувану та неочікувану
культуру, яка є набагато складнішою формою у порівнянні з
простим синтезом цих елементів. Ґліссан пояснює, що «креолізація… створює в Америці абсолютно неочікувані культурні та
лінгвістичні мікроклімати, місця, де вплив одних мов на інші
та одних культур на інші здійснюється в уривчастий, нерівний
спосіб… Ці культурні та лінгвістичні мікроклімати, створені
креолізацією Америки, є вирішальними тому, що вони є ознаками того, що відбувається сьогодні у світі. А у світі сьогодні…
створюються мікро- та макроклімати культурного та лінгвістичного взаємопроникнення» [Н. Путівцева, 2015 с. 220].
Отже, Е.Ґліссан акцентує увагу на тому, що «світ креолізується, всі культури зараз креолізуються, маючи взаємні контакти.
Складові змінюються, але сам принцип полягає в тому, що сьогодні не існує жодної культури, яка могла б претендувати на
чистоту» [J. Sidbury J. 2007 с. 32].
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Слід зазначити, що ідеї Ґліссана значною мірою сприяли
появі руху креольства (créolité) в карибських країнах. Автори
маніфесту «Похвала креольству» («Éloge de la créolité»), мартиніканці Патрік Шамуазо (Patrick Chamoiseau), Рафаель Конф’ян
(Raphaël Confi ant) і Жан Бернабе (Jean Bernabé), визнаючи провідну роль Еме Сезера у розвитку національної свідомості антильців, все ж таки стали прихильниками цієї нової концепції,
згідно з якою центральним ядром антильської ідентичності є
саме її багатогранність як наслідок присутності різних культур
у карибському світі. Е. Ґліссан стверджує, що карибські країни
породили нову манеру мислення: мислення архіпелагу. Воно
відповідає особливостям розвитку карибського світу. Йому
притаманні двозначність та крихкість, воно дає можливість
переглядати історію, але це не є ані відмовою від минулого, ані
забуттям. Архіпелагічне мислення надає великого значення
уявному, бажаному, тому, що залишається у пам’яті, коли людина була позбавлена всього.
Архіпелагічне мислення Е. Ґліссана протиставляє континентальному мисленню, притаманному частині людства, яка вважає себе заможною і надважливою. Архіпелагічне мислення
акцентує увагу на тому, що у сучасному світі жодна культура,
жодна цивілізація не може бути складовою будь-якої ієрархічної
структури тому, що всі культури рівноцінні та однаково важливі.
Творчість Е. Ґліссана — це постійний пошук. Пошук законності, що його проводить письменник у соціальній сфері, продовжується пошуком сенсу. Осмисленню та відтворенню історії
карибських країн він приділяє найбільшу увагу в своїх творах.
Торгівля людьми — ще більше, ніж рабство, яке, звичайно, теж
обурює письменника, — є ключовою проблемою його творчості. Насильницьке вивезення африканців до Нового світу, яке
проводилось систематично судновласниками європейських
держав, є центральною подією, на якій побудована романістика Ґліссана, а торгівля людьми стає провідним сюжетотвірним
елементом.
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Торгівля людьми є невідступною ідеєю письменника. Вона
представлена як найреальніша подія всієї антильської історії,
подія, яка усвідомлюється як центр історичного становлення.
Але цей центр є пробілом, дірою в історії. Він порушує зв’язок
поколінь, спадкоємність родів. Торгівля людьми унеможливила пошук джерел свого походження, вона прирекла народ, що
формується, на муки незнання. Вона символізує крах будь-якої
генеалогії, порушує лінію спадкоємності поколінь. Отже, торгівля людьми завадила формуванню антильської ідентичності. Традиційно, лінія спадкоємності поколінь, що пов’язує пращура зі своїми нащадками, породжує ідентичність будь-якої
спільноти. Але раб, вивезений з африканської землі й кинутий
на карибський острів, стає «голим мігрантом» («migrant nu»)
[С. Ткаченко, 1993, с. 112]. У нього не залишається нічого з того,
що він мав, ким він був, хіба що деякі уривки, що йому вдається зберегти. Але це вимучене ставлення антильців до своєї історії ускладнюється ще, за словами Ґліссана, іншою формою
«розкрадання»: антильську історію творили (і переказували)
французькі поселенці. Е. Ґліссан формулює задачу письменника у такий спосіб: «Минуле, те минуле, що ми пережили, ще не
є історією для нас, але саме через те воно нам болить. Задача
письменника — вивчати цей біль, постійно “відкривати” його
у теперішньому часі, у нашому сьогоденні…».
Через те, що історична пам’ять занадто часто була вискоблена, антильський письменник повинен «копатися» в
цій пам’яті, перегорювати її, базуючись на тих латентних слідах, які йому вдалося знайти в реальності. Через те, що формуванню антильської свідомості перешкоджали бар’єри, які
стерилізували пам’ять, письменник повинен мати можливість
описувати всі випадки, де ці бар’єри були частково зруйновані. Через те, що антильський час був загнаний у небуття нав’язаної «не-історії», письменник повинен сприяти відновленню
цієї багатостраждальної хронології, тобто він має розкрити
життєздатність діалектики, знов розпочатої між природою та
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антильською культурою. Практика, діяльність письменника
набуває тут експліцитного значення. Текст відкрито вписується у рамки наміру боротьби. Використані дієслова («вивчати»,
«копатися», «перегорювати», «сприяти», «розкрити») з’єднують реалістичний проект з «поетичним наміром». Ґліссан відстоює право письменника дискутувати про історію врівень з
істориками: «Історія як свідомість, яку треба опрацювати, та
історія як пережите минуле не є справою самих лише істориків» [J. Sidbury 2007, с. 228]. Враховуючи розриви історії, фікція,
поетизація виступають такими ж дієвими засобами, як і ті, що
використовує історик, якого зупиняють в його пошуках порожні антильські архіви.
Звідки і з’являється зв’язок антильського роману з пізнанням? Перш за все, слід звернути увагу на різні прийоми Е. Ґліссана у його опрацюванні історичного факту. Письменник-поет-теоретик досить широко розвинув у своїх есе, особливо в
«Антильському дискурсі», роздуми про ставлення антильців
до власної історії. Ґліссан має своє бачення мартиніканського
минулого, яке відрізняється від того, що було запропоновано
(нав’язано) колоніальною державою.
Концентруючи своє прочитання антильської історії на
промисловості цукрової тростини на Антильських островах,
Ґліссан показав, наскільки культура цукрової тростини на американських плантаціях була двигуном будь-якого розвитку і
центром політичних та економічних процесів, що їх розпочинали держави-колонізатори. Це бачення дозволяє йому ігнорувати «періодизацію історії Франції», у якій досить часто висвітлюється антильське минуле через історичну хронологію
метрополії (призначення губернаторів, континентальні війни
тощо).
Нарешті, третя і найбільш актуальна і популярна в даний
час версія переінтерпретації креольськості і креольства належить колу українських інтелектуалів 90-х рр. ХХ ст., зокрема
М. Рябчуку. З цієї точки зору, теорія креольськості була запро227
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понована останнім для визначення і виявлення характеристик
тієї значної частини українського культурного простору, яка,
політично орієнтуючись на незалежність країни, в цілому (з
певними застереженнями) не прийняла в соціокультурному
просторі «українськість». Це дозволило уникнути бінарних
дихотомій при аналізі української ситуації (основна з яких —
українськомовні-російськомовні), ввівши в «поле гри» третю
силу — креольство, а тим самим і конституювати більш глибинні підстави (наприклад, зміщення аналізу на рівень соціокультурних кодів) для аналізу сучасних національно-культурних процесів. В цілому зберігши таку нормативну специфіку
поняттєвого ряду і відкривши його нові евристичні можливості, запропонувати його використання для пострадянського
(постімперського) простору, ця пере-інтерпретація відкрила і
перспективу побудови на основі концептуалізації креольськості дієвого аналітичного соціологічного інструментарію.
До того ж, якщо у М. Рябчука в згоді з традицією акцентована двоїста і неоднозначна природа креольства (спрощено
кажучи, аналізуються «мінуси», але не забуваються і «плюси»),
то в білоруському контексті відбулося «спрощення» поняття. «Креоли» визначаються в цьому випадку як «носії донаціональної ідентичності», «культурно неповноцінні», «психологічно нестійкі», «основа для сталості авторитаризму і т.д.
Тим самим заявляється, по суті, не просто антикреольська позиція, а не що інше, як інверсія тези про народ, з яким «не пощастило». Показово, що паралельно стала висуватися і ідея нового білоруського націоналізму як аристократичного по духу
проекту. Залишаючи осторонь розгляд продуктивності даних
тез, слід звернути увагу на те, що вони відтворюють в інших
контекстах стару суперечку, що набула концептуалізації в умовах Латинської Америки як протистояння консерваторській і
цивілізаційного проектів, що не помічається самими білоруськими адептами цього кола ідей.
«В Україні, — як пише М. Рябчук, — сформувались два різні
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типи, дві моделі національної ідентичності, кожна з яких може
вважатися «українською» — відповідно до самоназви її носіїв,
притаманного їм почуття патріотизму, політичної лояльності,
визнання спільного громадянства та інституцій; а, проте, кожна з цих двох моделей ґрунтується на засадничо іншому наборі цінностей та, відповідно, інших геополітичних орієнтаціях,
мовно-культурних преференціях, іншому розумінні історичних
подій та кардинально відмінних уявленнях про бажаний шлях
розвитку суспільства й держави» [М. Рябчук, 2019, с. 7]. Така
розщепленість національної ідентичності істотно ускладнює
будь-який суспільний консенсус, а відтак і суспільну мобілізацію, вкрай потрібну для здійснення радикальних політичних
та економічних реформ чи, тим більше, для захисту країни від
зовнішньої агресії. Що гірше, вона спокушає безвідповідальних
політиків використовувати цю розщепленість у своїх партикулярних маніпулятивних цілях. Вона дає зовнішнім ворогам
додаткові можливості для підривної діяльності. І врешті, вона
створює об’єктивну загрозу трансформації двох різновидів національної ідентичності у дві цілком різні ідентичності та, відповідно, нації. «Подолання цієї розщепленості (ідентичнісної
дихотомії) є відтак передумовою не лише справді успішного
розвитку української нації, а й — в умовах війни — реальною
умовою її виживання й самозбереження» [М. Рябчук, 2019, с. 6].
Значо краще розуміння проблеми виявляють дослідники,
що поділяють конструктивістські погляди на формування й
функціонування націй, проте, обговорюючи українські проблеми, вони зазвичай покладають невиправдано великі сподівання на об’єднавчий, консолідаційний ефект спільної для всіх
груп громадянської ідентичності й іґнорують при тому низку
чинників, що гальмують або й унеможливлюють безумовно
бажаний інтеґраційний процес. По-перше й насамперед — це
слабкість або й відсутність тих громадянських цінностей та
інституцій, котрі за відсутності спільних культурних маркерів
могли б ефективно виконувати об’єднавчу функцію. По-друге,
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це не усунена й навіть нележно не артикульована колоніальна спадщина і зумовлені нею структурні деформації в соціумі,
які й досі підтримують фактичну марґіналізацію українського/
україномовного населення у більшості реґіонів та в багатьох
сферах суспільного життя. І, по-третє — це засадничо неправовий характер держави та її неспроможність забезпечити баланс інтересів двох найбільших спільнот, будучи безстороннім
арбітром у суспільних конфліктах, а не виразником партикулярних інтересів олігархічних груп.
Звісно ж, що розглянуті вище версії універсалізації понять
«креольськості» і «креольства» дозволяють розширити межі
розгляду проблематики. В цьому аспекті істотна, перш за все,
постійність, з якою простежуються в різних варіантах зв’язку
креольськості і креольства з проблемами:
1) національної ідентичності та ідентифікації;
2) рівня національної самосвідомості і засобів його текстово-дискурсивного та практичного вираження;
3) особливостей буття «тут», у своїй со-буттєвості і ситуації;
4) протилежностей і протистоянь «центру» і «периферії»;
5) рефлексії поняття «кордони», яка відокремлює культурний простір «тут» від культурного простору «там»;
6) репресії і одночасно бажання того, що було «там», у відношенні до того, що було «тут»;
7) роздвоєності, антонімічності, неоднозначності всіх
суб’єктних самовизначень;
8) просторове укорінення «тутейшнього», а не тимчасових
характер цих самовизначень;
9) мікшування рефлексивних, культурних, соціальних та
особистісних вимірювань в процесах самовизначення гібридного культурного простору.
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4.3. ЦІННОСТІ — МЕДІАТОРИ ПРОЦЕСУ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Певну розколотість, невизначеність, а саме тому певну
транскультурність українського суспільства помічає в своїх
дослідженнях відомий український соціолог Є. Головаха. Він
шукає шляхи подолання ціє розколотості і формулює досить
потужну авторську концепцію цінностей-медіаторів, завдяки
якій українське суспільства набуває нових можливостей до реалізації мрії про европейське майбутнє країни.
Часи, коли теорію модернізації підносили на вершину фундаментального соціального знання, або піддавали анафемі як
ідеологічну доктрину, далеку від наукового пізнання, — давно
в минулому. Сьогодні панує обережний погляд як на сам феномен модерну, так і на похідні поняття модерності та модернізації. І не важливо, в якій формі ця обережність проявляється — чи йде мова про неомодернізацію (Е. Тірікьян), множиннісь модерностей (Ш. Айзенштадт), контрмодернізацію і
антимодернізацію (А. Турен), демодернізацію (А. Коен), модернізацію без вестернізації (С. Хантінгтон), пізній модерн (Е. Гідденс), рефлексивну модернізацію (У. Бек) тощо — головне, що
сучасний модернізаційний дискурс нітрохи не менш затребуваний у соціальному пізнанні, ніж два найбільш популярних за
останні десятиліття — постмодерністський і глобалізаційний.
Особливо багато говорять про модернізацію в країнах, де
вона почалася значно пізніше, ніж на Заході — і там, де вона
мала успіх (Японія, Південна Корея, Китай, Туреччина), і там,
де вона декларується, але не приносить очікуваних результатів. Серед останніх знаходиться і Україна, де модернізація залишається радше ідеологічним орієнтиром політичної та інтелектуальної еліти, ніж реальною соціальною практикою, що
наближає країну до декларованих цілей побудови сучасного
суспільства масового добробуту з інноваційною економікою та
ефективною демократією.
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За критеріями класичних теорій модернізації Україну можна віднести не стільки до країн, де здійснюється процес наздоганяючого розвитку, скільки до держав «пострадянської
демодернізації», що виявляється в поступовій деградації радянської економічної, соціальної та комунальної інфраструктури, загостренні демографічної кризи, руйнуванні правової
системи та неефективній демократії. І головне питання тут полягає в тому, який шлях модернізації повинен стати реальним
орієнтиром для України, який з існуючих теоретичних підходів може створити ці орієнтири, які складові модернізаційного
процесу повинні бути в першу чергу задіяні для вироблення
нової модернізаційної стратегії [Є. Головаха, 2014].
Без відповіді на ці питання залишається тільки визнати
справедливість і обґрунтованість критики наздоганяючої модернізації «по-українськи» тими вітчизняними соціологами,
які спираються на теоретичний дискурс орієнталістів, творців
теорій залежного розвитку та світ-системного аналізу [П. Кутуєв, 2005]. Для України це питання набуває особливо драматичного звучання у зв’язку з остаточно невизначеною геополітичною стратегією — європейським, або євразійським
вибором. Останній неминуче пов’язаний з пострадянською
реінтеграцією. Такий вибір багато в чому відтворював би традиційний досвід спотвореної «радянської модернізації» в суперечливому поєднанні з елементами вестернізації і постімперської залежності. Неефективність «євразійського» підходу
до вирішення проблем соціально-економічного розвитку визначається низкою факторів: регіональною ідеологічною неоднорідністю України, переважною орієнтацією економічної
та інтелектуальної еліти на європейський вектор розвитку, і,
нарешті, невідповідністю самої моделі «євразійської модернізації» історичному досвіду, культурним традиціям і психології
модального типу особистості. Разом з тим, і модель наздоганяючого розвитку в контексті декларованої євроінтеграції багато в чому виявилася неспроможною за основними складовими
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модернізаційних процесів — структурної, інституціональної,
соціокультурної.
Структурна складова модернізації пов’язана насамперед
із формуванням середнього класу і створенням соціально-економічних умов для обмеження численних форм соціальних
нерівностей, що виникли внаслідок становлення капіталістичної економіки на руїнах радянської економічної системи. Але
соціальне розшарування і нерівність останніми роками збільшуються, а середній клас у сучасному розумінні в Україні формується вкрай повільно.
Сформована інституційна система не здатна підтримувати
легітимність нових соціальних інститутів, регулюючих свідомість і поведінку людей в основних сферах життя суспільства —
економічній, політичній, правовій, духовно-культурній. «Пострадянський етап розвитку суспільства розпочався з великих сподівань та масової ейфорії, місце яких швидко заступили розчарування й ностальгічні настрої більшості населення.
Зрештою демократичні інститути не дістали належної масової підтримки, здатної створити передумови для остаточного
переходу суспільства до такого соціального порядку, в якому
формальна легальність політичної демократії, ринкової економіки, нової правової системи не входила б у постійні конфлікти
з масовою та й елітарною незгодою діяти відповідно до задекларованих легальних норм»[Є. Головаха, 2011, с. 27].
Що стосується соціокультурної складової, яка базується на
цінностях людей, то саме в ній полягає ключове гальмо наздоганяючого розвитку України відповідно до декларованої мети
євроінтеграції. Ціннісно-культурна специфіка української моделі суспільного розвитку супроводжується суперечливою та
вкрай повільною руйнацією цінностей викривленої радянської модернізації, спробами відтворення етнонаціональних домодерних традицій і декларованою орієнтацією у розбудові
державно-політичного устрою, економіки і культури на зразки
розвинених західних країн.
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Аналіз класичних і сучасних теорій модернізації свідчить
про те, що інноваційний розвиток економіки, підвищення рівня та покращення якості життя населення пов’язується насамперед зі станом ціннісної системи суспільства, можливостями її трансформації, або адаптації до вимог часу суспільних
перетворень. Різниця між класичними і сучасними теоріями
полягає у розумінні критеріїв оцінки відповідності ціннісних
пріоритетів вимогам модернізації. Якщо класичні теорії розглядають модернізацію як єдиний для будь-яких країн шлях
оновлення суспільства за зразком розвинених країн Заходу,
то для неомодернізаційних теорій більш властивий акцент на
урахуванні культурної специфіки процесу модернізації у різних країнах. Йдеться насамперед про можливість поєднання
соціоекономічної і політичної модернізації та системи історично обумовлених традиційних ціннісних систем. Масштабні порівняльні дослідження цієї проблеми, здійснені Р. Інглехартом
та К. Вельцелем, свідчать про те, що успіхи на шляху модернізації суспільств обумовлені трьома визначальними складовими: економічною модернізацією, демократизацією політичної
системи та формуванням сучасної емансипативної системи
цінностей [І. Инглхарт, К. Вельцель, 2011]. Отже, держава, яка
має на меті досягнути високого рівня добробуту та сталого
суспільного розвитку, повинна забезпечити умови для позитивних змін водночас у економічному, політичному та ціннісно-нормативному аспектах. Про це свідчить і досвід поетапного розвитку українського суспільства доби незалежності.
«На першому етапі (1991–1998 рр.) помітний розвиток
інститутів політичної демократії, що забезпечив вільні вибори Президента та Верховної Ради України, супроводжувався
стрімким падінням економіки, суттєвим погіршенням рівня життя переважної більшості населення, на другому етапі
(1999–2004 рр.) почалось економічне зростання та покращення показників соціального самопочуття людей, але водночас
поступово погіршувалися умови розвитку політичної демо234
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кратії, на третьому етапі (2005–2009 рр.) помітний розвиток
політичної демократії супроводжувався гальмуванням темпів
зростання економіки та кризою довіри до політико-правової
системи» [Є. Головаха, 2014, с. 36]. Отже, невдалий досвід реформування економіки і політичної системи України, незважаючи на окремі періоди економічного зростання і розвитку
демократичних політичних інститутів, був зумовлений, насамперед, невідповідністю людських цінностей тим вимогам, які в
сучасному світі визначають саму можливість успішної модернізації.
Цінності розуміються як складова світогляду людей, а саме
як культурно обумовлені стійкі уявлення про те, що саме у
певному соціумі є соціальним благом для людини. З цінностей
випливають життєві цілі і плани людей, тобто їх цілеспрямована діяльність. Якщо цінності не відповідають вимогам часу і
соціальним обставинам, будь-яка навіть на перший погляд раціональна діяльність виявляється стратегічно неефективною.
Так сталося з пострадянськими цінностями, які суперечили
не тільки сучасним європейським, а й багатьом загальнолюдським цінностям (наприклад, цінності так званої «класової моралі», які суперечать навіть традиційним вимогам релігійної
моралі).
Ще до моменту розвалу СРСР і утворення незалежних пострадянських держав у західному суспільстві стали помітні тенденції принципової зміни ціннісно-нормативної системи, в
результаті яких до традиційних загальнолюдських цінностей
органічно додалися ті, які сьогодні називають європейськими.
Є багато спроб визначити конкретні переліки європейських
цінностей, з огляду на загальні уявлення європейців про те, що
їх об’єднує. Для дослідників головне в цих цінностях — «те, що
реально додалося у розвинених демократичних країнах за кілька останніх повоєнних десятиліть. Перше — це цінність самореалізації людини:
1) як особистості, гідність і свобода якої — передусім;
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2) як члена соціальних меншин, а не тільки всевладної
більшості;
3) як громадянина, відповідального за себе, за своє оточення, суспільство і державу.» [Є. Головаха, 2014, с. 45]. Зважаючи на
це перелік сучасних європейських цінностей має такий вигляд:
• рівність перед законом;
• самореалізація;
• толерантність;
• відкритість змінам;
• індивідуальна відповідальність;
• взаємодопомога.
Ці цінності, що набули поширення в період постіндустріального розвитку та становлення інформаційного суспільства,
багато в чому чужі традиційній культурі індустріального суспільства, де панували цінності статусної ієрархії, етатизму,
зовнішньо орієнтованої відповідальності, соціально-класового
відчуження тощо. І в Європі досі спостерігається конфлікт між
традиційною і модерною ціннісними системами, проте загальна тенденція полягає в тому, що за останні десятиліття саме
нові європейські цінності об’єднували європейців і створювали
духовні передумови для поглиблення європейської інтеграції.
Яка ж ситуація з ціннісною системою в Україні, яких саме
змін вона потребує з точки зору приведення її у відповідність з
тією, що поєднує більшість країн Європи? Щоб зрозуміти українську специфіку, слід насамперед звернутися до історії формування пострадянських цінностей, яка у багатьох рисах відтворює
радянську систему. Це обумовлено як загальною сталістю будьяких ціннісних систем, так і розчаруванням людей тим суспільством, яке створювалося начебто на нових ціннісних засадах.
Відносна стійкість ціннісної ієрархії визначала саму можливість збереження суспільних зв’язків в умовах кардинальної
зміни принципів соціальної організації. У зв’язку з цим об’єктивні зміни, пов’язані з пострадянською інституціональною
кризою, не призводять ні до радикальної реорганізації суспіль236
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ного життя, ні до фатальної її дезорганізації. Масова ціннісна
свідомість виконує функцію інерційного механізму, вкрай важливого в умовах руйнування традиційних інститутів, аномії та
недостатньої легітимності нових соціальних інститутів. Саме
цей механізм дозволив українському суспільству, що переживає
інституційну кризу, зберегти відносну стабільність і уникнути
агресивних соціально-політичних конфліктів. Інакше кажучи,
руйнування нормативної структури було частково компенсовано стійкістю ціннісної ієрархії, в якій провідні місця займають
цінності сім’ї, матеріального благополуччя, здоров’я та безпеки. Проте соціальна стабільність, яка спирається виключно на
ці цінності, визначила і крах спроб модернізації суспільства.
На відміну від згаданих пострадянських держав, Україна
чітко декларувала європейський шлях розвитку і намагалася
дотримуватися моделі наздоганяючої модернізації, незважаючи на те, що успіхів на цьому шляху ні в економічній, ні в політичній сфері не спостерігалося, а за взірець брався позитивний
досвід тих держав колишнього соціалістичного табору, які на
практиці реалізували саме таку модель. Однак у цих державах
спочатку існували інші умови модернізації, ніж в пострадянському соціальному просторі. По-перше, соціалістичний лад, як
такий, сприймався більшістю населення нав’язаним ззовні, а
по-друге, цінність громадянського суспільства та індивідуальної ініціативи зберігали свій вплив навіть в умовах державної
ідеологічної монополії. Тому до моменту розвалу соціалістичного табору і більшість населення, і державний апарат управління були готові еволюціонувати у напрямі, обумовленому
домінантою цінностей громадянського суспільства і приватних інтересів громадян.
У одній з останніх робіт відомих російських дослідників
проблем зміни ціннісної свідомості в пострадянських суспільствах В. Магуна і М. Руднєва на матеріалах «Європейського дослідження цінностей» (2010 р.) було переконливо показано, що
системи цінностей в різних суспільствах істотно розрізняються
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за показником «підпорядкування — самостійність» [В. Магун,
М. Руднев, 2012]. У цьому дослідженні шляхом агрегації окремих показників ціннісної свідомості, запропонованих Р. Інглхартом, були отримані три основних ціннісних класи: «владної
ієрархії» (підпорядкування), «ініціативної автономії (самостійності), «ні ієрархії, ні ініціативної автономії» (проміжний клас).
Розподіл різних груп європейських держав за належністю населення до різних ціннісних класів представлено в табл. 4.1.
Отже, людей з цінностями ініціативної автономії в Україні майже немає. Автономний індивід у нас — це рідкість, але
саме він закладає підвалини нового суспільства, нової політичної, правової та соціальної культури. А якщо не чекати, коли
атомізований індивід поступово перетвориться на автономізованого, і як ресурс подальшої модернізації за європейськими зразками в Україні розглядати ціннісну свідомість третини
населення, яка належить до перехідного ціннісного класу? Однак ці люди, як вказують автори роботи, позбавлені не тільки
Таблиця 4.1.

Розподіл населення чотирьох груп європейських країн
та України за ціннісними класами, %
Країни

Скандинавські

Західноєвропейські

Середземноморські

Соціалістичні

Україна

Клас 1
(«владна
ієрархія»

Клас 2
«ні ієрархії,
ні ініціативної
автономії»

Клас 3
«ініціативна
автономія»

10

22

68

18

40

40

37

53

42

66

33

42

23
5

1

Джерело: Магун В., Руднев М. Ценностная гетерогенность населения
европейских стран: типология по показателям Р. Инглхарта //
Вестник общественного мнения. (2012. № 3-4. C. 12–24)
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зовнішніх, а й внутрішніх джерел активності. Їм властива спонтанна непослідовна активність, викликана ситуативними чинниками, що спираються переважно на емоційне ставлення до
суспільної ситуації. Тобто доводиться визнати, що на відміну
від більшості країн Європи, Україна на шляху змін не може розраховувати на підтримку значної частини населення, переважна більшість якого орієнтована на традиційні цінності соціального підпорядкування (коли цінність людини визначається її
місцем у соціальній ієрархії), а третина не визнає ні ієрархії, ні
автономності особистості.
Така точка зору цілком відповідає популярній нині теорії
множинності модернів, згідно з якою культурна унікальність
різних типів суспільств неминуче обумовлює для кожного з
них свій шлях модернізації. Однак поряд з культурною (у тому
числі й ціннісною) унікальністю завжди були, є і будуть культурні універсалії (наприклад, загальнолюдські цінності), без
яких ніяка унікальність не може забезпечити інтеграції «унікального суспільства» в сучасний глобальний світ. А в цьому
світі універсаліями стають цінності, які представлені у свідомості більшості громадян України в спотвореному вигляді, відповідному особливостям їх формування в процесі спотвореної
радянської модернізації та пострадянської демодернізації:
• зрівняльність;
• кар’єризм;
• ізоляціонізм;
• консерватизм;
• персональна безвідповідальність;
• патерналізм.
Виникає питання, чи можуть такі орієнтири масової свідомості відповідати уявленням людей про соціальні блага, тобто сприйматися саме як цінності? Давнє питання про так звані
«негативні цінності». Ніхто не буде заперечувати, що в тоталітарних державах з антигуманною ідеологією саме такі цінності визначають духовну атмосферу і масову свідомість, але
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й в умовах відносної свободи і демократії посттоталітарного
суспільства, яким досі є суспільство українське, саме такі цінності залишаються домінантними. На жаль, ще не вироблена
методика для чіткої фіксації орієнтацій на негативні соціальні
цінності, але опосередковано про їх розповсюдженість в українському суспільстві свідчить двадцятирічний досвід відтворення радянської інституціональної системи, яка базується на
відповідній системі цінностей [Є. Головаха, 2011].
Саме тому, що зрівняльність як основоположна традиційна
цінність широко представлена у свідомості більшості громадян
України, декларативне прийняття принципу рівності всіх перед
законом не підкріплюється в масовій свідомості реальними ціннісними підставами. Закони, які допускають істотну нерівність
доходів і відповідну нерівність у сфері споживання самі по собі
не викликають поваги у більшості «нерівних». Звідси виникає
масова неповага до законів (правовий нігілізм), що виключає
саму можливість рівності перед законом. Рівними люди можуть
бути тільки перед тими законами, які вони самі поважають.
Цінність толерантності по відношенню до представників
різних соціальних груп в наших умовах прийняла форму ізоляціонізму, який проявляється у збільшенні соціальної дистанції
стосовно «чужих». Масова поширеність, фактори формування і
роль цього феномену в стримуванні соціальних змін в українському суспільстві були переконливо розкриті в роботах Н. Паніної [Н. Панина, 2012]. Ізоляціоніст упевнений, що від «чужих»
краще триматися подалі, навіть якщо вони живуть, думають і
діють краще, ніж «свої». Саме тому за шкалою соціальної дистанції росіяни та білоруси набагато ближче нам, ніж американці і західні європейці. Ізоляціонізм, безумовно, є стабілізуючою
цінністю, оскільки ґрунтується на обережності до потенційних
джерел міжкультурних конфліктів. Однак ціна такої стабільності — психологічна замкненість, неможливість освоїти корисний досвід тих, від кого дистанціюєшся.
З ізоляціонізмом пов’язаний і консерватизм українсько240
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го суспільства, який виявляється і в близьких відносинах між
людьми, де все ще сильні патріархальні установки, і в економіці, де більшість населення з підозрою ставиться до приватної власності як джерела соціальної несправедливості, і в політичній сфері, де у виборчому процесі конкурують не ідеології і
програми діяльності, а окремі лідери, що персоніфікують владу, як у минулому її персоніфікували монархи і партійні вожді.
Багато в чому взаємопов’язані безвідповідальність і патерналізм масової ціннісної свідомості в Україні. Безвідповідальність проявляється у відчуженні більшості пересічних громадян
від держави, яка залишила їх на сваволю соціальної стихії, викликану руйнуванням звичного соціального порядку, а патерналізм — у марній надії отримати від пострадянської держави
хоча б ті скромні блага, які забезпечувала держава радянська.
І хоча очевидна неефективність цього механізму відтворює бідність і нерівність у суспільстві, альтернатив у формі індивідуальної відповідальності та громадянської взаємодопомоги досі
немає як масового явища. Патерналізм потрібно сприймати
як сталу систему стосунків між пересічними громадянами та
владою, що є наразі однією з найсуттєвіших проблем для українського суспільства. Всі наші дослідження виявляли досить
усталену тенденцію збереження патерналістських очікувань
громадян від влади [А. Зоткін, 2011]. І сама влада підтримує
таку модель, де не потрібно докладати зусиль для створення
умов, в яких би люди були здатні проявляти та розвивати себе
самостійно. Відтворювати в суспільстві патерналістську систему зручно для некомпетентної влади, бо за рахунок дрібних подачок перед «доленосними» виборами можна отримати новий
мандат від патерналістськи налаштованих виборців.
Чи можливо на таких ціннісних засадах здійснити прорив,
унаслідок якого Україна перетвориться з однієї з найбільш
відсталих країн Європи в «Східно-Європейського тигра», який
спиратиметься в процесі модернізації на власну ціннісно-культурну унікальність? Думаю, що навіть ортодоксальні прихиль241
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ники теорії множинності модернів засумніваються в такій
можливості.
Натомість, Україна продовжує декларувати європейський
вибір, а відтак, і вибір європейських цінностей. Які для цього є
підстави? На мою думку, вони потенційно містяться саме в тих
цінностях, які досі стримували Україну на шляху до Європи.
У кожній з цих цінностей є складова, впливаючи на яку можна
змінити пострадянську ціннісну систему, наблизивши її до європейської. Так, домінуюча цінність зрівняльності містить не тільки орієнтацію на відомий принцип «все взяти і поділити», а й цінність еквівалентності соціального обміну, коли кожен отримує в
суспільстві стільки, скільки заслуговує за свій соціальний внесок. Цінність кар’єри, коли вона не стає самоцінністю, припускає
цінність професіоналізму, спираючись на яку можна розвивати
прагнення до самореалізації. У цінності ізоляціонізму важлива та
складова, яка пов’язана з засудженням агресії як механізму вирішення соціальних протиріч. Ця цінність є домінантною в українському суспільстві. Саме з неї можна поступово формувати толерантність у сучасному європейському сенсі цього феномену.
Консерватизм як цінність не тільки масової, а й елітарної свідомості в Україні охороняє державу і суспільство від
авантюрних геополітичних рішень, від зміни вже традиційного для пострадянської України курсу на євроінтеграцію. Соціальна безвідповідальність як зосередженість на цінності
власного виживання у ворожому середовищі містить і орієнтацію на самостійність як необхідну умову прийняття цінності
індивідуальної відповідальності. І, нарешті, патерналізм, пов’язаний з цінністю соціальної підтримки слабких у суспільстві, з
розумінням, що вони не виживуть без людської солідарності.
Саме в цьому розумінні є ознаки перспективи формування цінності громадянської взаємодопомоги.
Розглянуті вище ціннісні складові можуть виступати медіаторами процесу трансформації ціннісної системи на шляху модернізації українського суспільства від сучасних пост242
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радянських цінностей до сучасних європейських (про необхідність пошуку факторів-медіаторів для розуміння модернізаційної перспективи України [Ю. Савельєв, 2013]. Нижче наведені цінності — медіатори між пострадянською та європейською
системами цінностей.
Схема 1
Цінності — медіатори процесу трансформації
в українському суспільстві

Пострадянські
цінності

Цінності —
медіатори

Європейські
цінності

Зрівняльність

Еквівалентність соціального обміну

Рівність перед законом

Ізоляціонізм

Неприйняття агресії

Толерантність

Кар’єризм

Консерватизм

Професіоналізм

Послідовність у стратегічному виборі

Безвідповідальність Самостійність

Патерналізм

Соціальна підтримка
слабких

Самореалізація

Відкритість до змін

Індивідуальна відповідальність
Взаємодопомога

Джерело: Головаха Є. (2014) Ціннісні засади і бар’єри модернізації
українського суспільства в Ціннісній складовій модернізаційних
процесів у сучасному соціумі України. Київ.: ДУ «Ін–т економіки та
прогнозування НАН України, С. 83–96

Як конкретно може бути здійснена процедура ціннісної
медіації? Візьмемо, наприклад, таку європейську цінність, як
толерантність. Вона розповсюджується на соціальні меншини, які в Україні сприймаються переважно негативно. Скільки
б ми не пояснювали українцям, що геї нічим не відрізняються
від гетеросексуалів з точки зору їх прав і свобод, «євроефекту»
не досягнемо. А от пояснити, що агресія у сприйнятті геїв суперечить нашій традиційній доброзичливій культурі, справа
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досить вдячна. Саме з заперечення агресії можна починати виховання толерантності за європейськими зразками. Подолати
звичний український кар’єризм закликами до цінності самореалізації на будь-якому щаблі соціальної ієрархії нереально. Натомість апеляція до цінності професіоналізму в цьому випадку
може бути ефективною.
Вибір конкретних шляхів і механізмів соціального впливу
на цінності-медіатори з метою послідовного формування на
їх основі системи європейських цінностей в українському суспільстві визначається ресурсами державних інститутів, громадянського суспільства та інтелектуальної еліти України, ступенем їх відповідальності за реалізацію декларованого курсу
на євроінтеграцію. Але вже зараз можна окреслити можливу
систему впливу держави і громадянського суспільства на масову ціннісну свідомість з метою її зміни відповідно до вимог
успішної модернізації суспільства:
1) зосередження уваги на цінностях-медіаторах у матеріалах ЗМІ, коли безпосередня пропаганда сучасних європейських
цінностей може призвести до «ефекту бумерангу»,
2) розроблення спеціальних просвітницьких програм,
спрямованих на тренінг використання «медіаторного дискурсу» у спілкуванні державних і громадських лідерів і активістів
з масовою аудиторією.
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ВИСНОВКИ

В

заємодія культур у сучасному глобальному світі
отримує ключові позиції з цивілізаційного погляду. Наразі вже реальність не вкладається у двоскладові
опозиційні схеми. Значно сучаснішими виступають такі
форми взаємодії культур, як гібридизація в оновленому
її значенні і транскультурація. Глобалізація не виключає,
а враховує розвиток різних культур і традицій, оскільки
саме в них міститься потенціал для подальшої еволюції
людства, в той час як вестернізація, що уніфікує світ, веде
в глухий кут «культурного імперіалізму». Збільшення контактів з «чужими» культурами веде до ускладнення ідентичності і в залежності від особистості людини відбувається або «розмежування» з іншими картинами світу, або
прийняття норм, стилів, образів життя як припустимих.
Тому картина світу стає, або поліфонічною («множинна
ідентичність»), тобто прийняття кожного структурного
компоненту не порушує його самостійності, або гібридною — новою формою змішування. Однак найчастіше говорять про переважання мозаїчності і колажу, позаяк глобалізаційні процеси, інтегруючи зовнішній культурний
простір, посилюють внутрішню етнокультурну диферен-

Висновки

ціацію. Елементи з інших культур мають відбиратися таким чином, щоб це не заважало персональній і етнокультурній (локальній) ідентичності. Ідентичність — ще одна
категорія, яка наразі не може вважатися проясненою остаточно. Людина так чи інакше усвідомлює своє перебування у певній статі, де або приймають колективні цінності
відкритості іншим культурам, або повністю заперечують
можливість взаємодії. Перша модель, звичайно, більш перспективна, ніж захист відокремленої етнокультурної самобутності через зовнішні чинники, без урахування мінливого контексту і можливостей індивідуальних проявів
у культурі.
Враховуючи складність визначення концепту ідентичності, можна виділити бодай дві моделі у сучасному світі:
це ускладнена етнонаціональна ідентифікація і маргіналізація. У першому випадку загрожує втрата цілісності національної культури, у другому випадку загрожує декультурація і деструкція внаслідок маргіналізації. Маргіналізація характеризується втратою людиною зв’язку зі своєю
культурою, його готовністю вписатися в будь-який контекст, поверхове засвоєння соціокультурного простору,
фрагментарність сприйняття світу, в якому власна культура залишається лише одним з численних фрагментів.
Руйнація системи цінностей внаслідок маргіналізації є
показником кризи ідентичності. Збереження самобутності культури як основи для самоідентифікації особистості
повинно усвідомлюватися поряд з необхідністю розвитку
культурної різноманітності як джерела цивілізаційного
поступу. Отже, теорія гібридизації, як і теорія транскультурації, — як форми взаємодії культур — це побудова діалогу в умовах суперечливого глобального світу, поєднання своєї і іншої культури.
Сьогодні вже очевидно, що старі стратегії формування уявлень про національні ідентичності, культурну цілісність націй і шляхи міжкультурної комунікації на підґрунті концепту нація — не працюють у сучасному модерному
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глобальному світі, адже саме вони ведуть до появи невирішених етнонаціональних проблем, ксенофобії, конфліктів
у суспільстві. Виникає нагальна потреба у напрацюванні
нових теорій щодо міжкультурних практик, що неодмінно виникають у мультикультурному середовищі, яким
позначені всі суспільства періоду глобалізації. У сучасній
порівняльній культурології на зміну теоріям мультикультуралізму, що виявився насправді розділенням по різних
відокремлених культурних практиках, не пов’язаним між
собою, і, відповідно, домінуванням культури західного
(вестернізованого) світу, — з’явилися теорії, що заперечують саму можливість мультикультуралізму як відсутності
взаємодії культур — концепції транскультури і гібридизації. Принциповою для розрізнення цих теорій — попередньої і сучасних — є така точка зору, перспектива дослідження: або від панівної, або від периферійної культури.
Складність полягає у тому, що теорія гібридних культур не
в змозі пояснити стійку наявність старих ідентичностей і
антигібридних векторів у розвитку модерних суспільств.
Окремі національно культурні системи зберігаються як
доволі стійкі утворення і сприймають Іншого по-старому
як Чужого, Ворога, загрозу власній ідентичності і власному порядку. Проблеми транскультурних досліджень, так і
уваги до гібридизації, — гальмуються тяжінням до архаїчних суспільств, час яких давно вже минув, що пояснюється певною вигодою для політичної влади утримувати
суспільство у такому архаїчному стані, влади не тільки
окремих держав, але й всесвітніх транснаціональних корпорацій, які, з одного боку, спираються на глобальний світ,
а, з іншого боку, інтермедіальність та інтердискурсивність
сучасної культурної епістеми, привласнюють національні
цінності різних територій.
Водночас постмодерне уявлення про культури і ідентичності, як стверджують сучасні дослідники, — покладає
на гібридизацію надії на формування відкритого суспільного простору, де можливо буде не тільки існування куль249
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турного меланжу і запозичень, але й народження гібридних ідентичностей своєрідну гібридизовану особистість
як глобальну людину.
Сам факт співіснування безлічі культурних кодів навіть у рамках однієї культури спонукають дослідників шукати механізми, що зумовлюють безконфліктний характер міжкультурних відносин. У відповідь на це утворилося
поняття «культура іншого», що замінило раніше поширену дихотомію «свій — чужий». Концепція «Іншого» має на
увазі визнання учасниками взаємодій і комунікацій прав
один одного на власну ідентичність, самобутність і функціональну автономію. Більш того, передбачається, що сторони не тільки визначаються такими відмінностями, а й
намагаються зрозуміти їх причини та зміст. У контексті
таких уявлень особливого значення набуває поняття культурного релятивізму. Йдеться про те, що жодне культурне
ядро, жодна нормативна, або ціннісна система не може
більше претендувати на абсолютну позицію в масштабах
як локальних культурних контактів, так і процесах глобалізації. Кожна з них виокремлюється і оцінюється в співвідношенні з іншими з точки зору подібного і відмінного
і саме в такому пізнавальному полі осмислюється їх відносна специфічність. У такому дослідницькому полі також
по-іншому розглядається і сам факт культурного різноманіття. Так, в класичних термінах змішування культурних
стилів в межах якої-небудь однієї композиції артефактів
іменувалося «еклектикою» і вважалося неприпустимим з
точки зору домінуючого в культурі стилю або оцінювалося як ознака поганого смаку, або некомпетентності.
З сучасної точки зору таке змішування вважається
«природним», неминучим в межах складних культур і називається в мистецтві полістилістикою, а в науці — програмним еклектизмом. Йдеться про те, що кожен, хто вирішує яку-небудь культурну задачу, може використовувати
принципи формоутворення, прийоми, елементи композицій і змісту з будь-яких стилів, або пізнавальних парадигм.
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Однак, важливо, щоб вони були логічно порівнянними і
відповідали характеру розв’язуваної задачі. І такий стан
справ вважається «нормальним». При вивченні культур в
концепціях постмодернізму змістився фокус уваги. З точки зору класичної парадигми найбільшу особливу увагу
приділяли вивченню ядра культури і стверджувалося, що
саме воно зберігає культуру як системну цілісність. В даний час у зв’язку з підвищеним інтересом до плюральності
кожної окремої культури і джерел її динаміки акцент змістився в бік маргінальних явищ і груп. Мається на увазі,
що крім загальноприйнятих способів культурної активності й загальновизнаних норм і цінностей існують й інші,
які з тих чи інших причин відрізняються від них. При цьому з позиції уявлень про культуру «Іншого» такі відмінності не розглядаються як «відхилення», а, навпаки, є предметом вивчення, є чинником їх породження, механізмом
підтримки та способом впливу на більш широкий культурний контекст. Якщо раніше з цієї точки зору досліджувалися тільки етнічні меншини в класичному розумінні,
то тепер це коло значно розширилося. З другої половини
1980-х років все виразніше стали розвиватися моделі різних форм групової солідарності. На поверхню культурного життя вийшла маргінальність у всіх її видах, яка найкраще відповідає інтересам мікрогруп — те, що Гваттарі і
Дельоз назвали «племенами» з їх «племінною психологією». Таким чином, з відходом у західній свідомості колишньої престижності громадської людини виник інтерес
до мікрогруп, малих племен, пов’язаних між собою мережею соціо-економічних і культурних відносин.
З поняттям молодіжних субкультур пов’язується не
просто виявлення міжпоколінних відмінностей, але максимально можлива для спостереження повнота організації соціокультурного життя молодих, як самостійної
культурної одиниці з власними закономірностями відтворення і динаміки. З таких же позицій розглядаються гендерні субкультури з переважною увагою до структури та
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змісту жіночих ролей в різних типах культур і з їх зміною
в контексті різних історичних епох, а також у зв’язку з поширенням процесів глобалізації.
Іншим став погляд на душевні захворювання, які більш
не заважають руйнуванням психіки, але аналізуються з
точки зору їх внутрішньої логіки. Особливу увагу дослідники звертають на так звану культуру бідності. Якщо раніше домінували програми по її викоріненню або принаймні
подоланню, то зараз виявляються причини її відтворення
в історичних масштабах і непереборності навіть в найбагатших модернізованих країнах. Тривають дослідження
кримінальних субкультур, проте і в цій області відбулися
певні тематичні зміни. Поряд з традиційними типами злочинів особлива увага приділяється таким новим їх типам,
як тероризм і правопорушення, пов’язані з інформаційними технологіями.
Нарешті, ще одна відносно нова галузь вивчення культури пов’язана з поняттям «віртуальна реальність». Ним
позначається вся та галузь культурних феноменів, що породжується уявою і фантазією людей і складові якої не мають прямого утилітарного або прагматичного значення.
У класичних дослідженнях вона вважалася другорядною
по відношенню до повсякденної реальності і з нею зв’язувалися хворобливі переживання людей, що трансформуються в прийнятні завдяки дії компенсаторних механізмів, виділених в рамках психоаналізу — заміщення,
перенесення, витікання тощо.
У даний час віртуальна реальність вважається настільки ж важливою частиною культурної реальності, як і
її повсякденні, або соцієтально-інституційні компоненти.
Її стали розглядати і з точки зору соціальної функціональності. Так, уява пов’язується зі здатністю людей оперувати
символами, що заміщають реальні ситуації і сукупності артефактів таким чином, щоб складати з них нові ментальні
композиції. Це дозволяє відокремити можливі, ймовірні,
припустимі комбінації від неприйнятних з тих чи інших
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причин. На рівні фантазій люди можуть уявляти собі найнеймовірніші речі і події, які в принципі неможливі в повсякденній реальності. Такого роду активність важлива
для людей при необхідності подолати стрес монотонності,
вийти за межі рутинних дій і уявлень. Процедури такого
роду носять назву відсторонення і мають на увазі вміння
зайняти нову позицію по відношенню до оточення, при
якій його первинні і, на перший погляд, звичайні риси потрапляють в сферу уваги і бачаться в незвичайному, дивовижному світлі.
Одиницями аналізу такої реальності вважаються симулякри, або продукти уяви, що в тій чи іншій мірі моделюють («симулюють») ймовірні, або можливі реальні події, а також фантазми — плоди фантазії, з яких змішуються
існуючі і неможливі світи. Для цього рівня реальності характерна певна умовність. Йдеться про те, що її феномени
мають значення і сенс при певних умовах. По-перше, при
застосуванні процедури відсторонення. По-друге, при використанні відповідних операційних одиниць. По-третє,
при розумінні того, що вони породжуються фантазією, або
уявою, що вони є конструктами і не можуть бути прямо
перенесені з віртуального світу в повсякденну реальність.
У той же час у такого роду утворень є певні переваги перед
реальними об’єктами і ситуаціями з точки зору можливості їх зміни. Зміни в реальності можуть бути пов’язані з
ризиком негативних наслідків і незворотності. На віртуальному рівні символічні аналоги реальних артефактів і
їх композицій можуть піддаватися деконструкції, можуть
бути поділені на складові з метою зрозуміння значення
і змісту кожного їх елементу в контексті цілісності, що
може бути деконструйована в будь-який спосіб. Таке розуміння забезпечує можливість уявити собі, що можна, або
слід зробити з ними: реконструювати в ту ж цілісність,
трансформувати в щось інше або ж відмовитися від них.
Мабуть, саме на цьому рівні і в контексті комунікацій між
людьми здійснюються процеси, що позначаються як со253
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ціальне конструювання реальності. Можлива також символічна взаємодія суб’єктів, завдяки якій конструюються
події в світі культури через медіацію різних символічних
світів. Саме для пояснення глибинних причин сучасних
культурних процесів дослідникам стала потрібна нова парадигма, що буде в змозі пояснити всю складність сучасного глобального світу.
Концепція транскультурності набуває поширення в сучасних культурологічних дослідження тому, що вона є протилежністю класичним підходам до вивчення національних культур як усталених систем цінностей і інституцій.
Цей класичний підхід явно або неявно приймає нації як
даність, як суб’єкти, між якими, або в напрямку яких, як
стверджується, розвивалася культура (методологічний націоналізм), ототожнюючи «культури» з геофізичними одиницями, обмеженими територіальними межами. Транскультурність заснована на розумінні того, що культури в
найширшому сенсі ніколи не розвивалися як окремі об’єкти. Головні культурні зміни відбуваються не завжди завдяки взаємодії окремих культурних одиниць — швидше
цей процес відбувається як обмін, пористість і гібридизація. Самовизначення кордонів по суті створює можливості для їхнього подолання, розділяючись вони одночасно
з’єднуються.
Транскультурність в жодному разі не відмовляється від класичних понять і підходів. Більш того, як можна
заперечувати те, що було реальним і визначальним елементом людського сприйняття і людської дії багато століть — націю, етнос, плем’я? Ми думаємо, що парадокс
можна розв’язати шляхом свідомого переходу до процесуальної і багатосторонній перспективі вивчення культури. Межі визначаються, діють і обговорюються, тим самим
виокремлюючи і по-новому розуміючи все різноманіття
культур. Отже, з транскультурної точки зору, немає нічого
по-справжньому статичного, скоріше, ми, як дослідники,
можемо отримувати певні результати, лише щоб побачити
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моментальні знімки процесуальної динаміки транскультурації. В основі парадигми транскультурності лежить
онтологічне переконання, що можна запозичити з універсалістських класичних твердженнях: транскультурна перспектива, на наш погляд, на сьогодні більш адекватний
спосіб наближення до реальності.
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