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Вступ 

Дисципліна «Філософія культури» є частиною нормативного курсу 

«Теоретична та практична філософія» для студентів філософського факультету 

відділення політології, викладається на ІІІ курсі 5 семестру в обсязі 72 години, з 

них лекцій – 17 год., семінарських - 17 год. Формою підсумкового контролю є 

іспит. 

Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою курсу є  оволодіння 

студентами знаннями про засади людського існування, опанування базовими 

положеннями класичних філософсько-антропологічних  та культур-філософських 

теорій. 

Предметом навчальної дисципліни є специфіка, сутність, особливості 

прояву та закономірності розвитку людської буття, які отримали теоретичне 

вираження у класичних працях представників філософської антропології та 

філософії культури. 

Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати основні ідеї та 

проблематику класичних соціальних теорій, базові положення філософського 

осмислення інституційної проблематики та системного аналізу соціальної 

реальності. 

Студенти повинні також знати: передумови і основні етапи 

формування філософії культури,  відмінності  основних підходів до 

визначення сутності культури,   особливості типології культури та її 

цивілізаційних форм, архетипно-традиційного, міфічного та символічного як 

основних модусів буття культури в знаку, специфіку внутрішньої 

діалогічності культури.  

Студенти повинні вміти аналізувати філософсько-антропологічну 

літературу (як тексти першоджерел так й критичні дослідження), визначати 

доцільність її застосування до аналізу конкретних культурних ситуацій, 

формулювати основні наукові проблеми їх дослідження та обґрунтовувати 

шляхи їх можливого вирішення. 

Студенти повинні також вміти: визначати принципові відмінності в 

теоретико-методологічних засадах основних напрямків у філософії культури, 

здійснювати порівняльний аналіз позицій провідних дослідників у галузі  

філософії культури і давати оцінку міри їх аргументованості у вирішенні 

окремих  проблем, застосовувати одержані знання до аналізу культур-

філософських проблем.  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

спеціальності. Дисципліна «Філософія культури» є частинами нормативного 

курсу «Теоретична та практична філософія» та складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр є базовою для 

вивчення інших філософських і суспільних дисциплін. 



Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна 

дисципліна «Теоретична і практична філософія (філософія культури)» 

оцінюється за накопичувальною системою. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінювані за 100-бальною 

шкалою. Максимум можна набрати 100 балів. Ще 100 балів можна отримати 

на іспиті. Курс і іспит має коефіцієнт 0,5. 

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних 

завдань, тестів і контрольних робіт, виконаних студентами під час 

семінарських занять.  

Поточний контроль  

Вид роботи 
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0 2 16 
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12 20 20 
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Теми теоретичних занять 
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Вступ. Засади культур-філософського досвіду 4 - 

 

  

 
2 
 

Природа в культур-філософському досвіді 4 -   

 
3 Архаїчний досвід тіла. Онтологічний мимезис 5 -   

4 Знакове тіло культури. Антропологічний 

мимезис 
4 -   

 Всього 17 -   



Теми практичних занять(колоквіумів) 

 
1 
 

Норберт Еліас «Про процес цивілізації» - 4 

 

  

 
2 
 

Клод Леві-Строс «Раса та історія» - 4   

 
3 Кліфорд Гірц «Ідеологія як культурна 

система» 

 як особлива реальність культури 
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4 Бернгард Вальденфельс «Топографія 

Чужого…» 

 

- 5   

 
 Всього - 17   
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Філософія культури 

 
Тема 1. Вступ. Засади культур-філософського досвіду. (2 год.) 

 

Конфігурація дискурсивного поля метафізики. Опозиція емпіричного і сутнісного досвіду 

в історії філософії. Апорії метафізичного мислення: чуттєве/надчуттєве, 

одиничне/загальне, випадкове/необхідне, суб’єкт/об’єкт, внутрішнє/зовнішнє. Критика 

метафізики у філософії М.Гайдеґера. Суб’єкт і уявлення. Воля і цінність. Тотожність 

проти відмінності. "Механізм" уявлення: тотожність поняття, опозиція предиката, 

аналогія судження, подібність сприйняття.  

Поява гуманітарного знання. Належність культурології до сфери гуманітарних наук. 

Методологічна змішаність і онтологічна вторинність, релятивізм гуманітарного знання. 

Метод розуміння. Проблема репрезентації. Схожість програм гуманітарних наук: від 

емпірії до теоретичної моделі. Аналіз (М.Блок [див. "Апология истории"]). Пріоритет 

аналізу над синтезом. "Густе (щільне) письмо" (К.Гірц [див. "Итерпретация культур"]). 

Фундаментальність емпіричного досвіду. Поняття емпіричної події. Документ і свідчення. 

Поняття факту. Структура і модель (К.Леві-Строс [див. "Структурная антропология"]). 

Цілісність дослідження і наратив. Презентація. 

Філософія культури як сфера філософського знання. Методичне оновлення. 

Феноменологічний поворот Е.Гусерля. І сутнісне пізнання, і емпіричне. Поняття 

феномена. Критика натуралізму і релятивізму. Генетичний метод. Повернення назад до 

речей, до начал, до життєсвіту. 

Онтологічний поворот М.Гайдеґера. Пріоритет онтологічних питань у філософії культури. 

Установлення онтологічної відмінності між буттям і сущім. Буття/ось-буття (Sein/Dasein). 

Екс-зистенція. Звернення до екзистенціальної фактичності. Daseinanalyse як герменевтика 

фактичності. Структура "буття-в": налаштованість, розуміння, мовлення. Ситуативність. 

Турбота і часові екстази. Жах і буття-до-смерті. Закинутість і проект. Буття як горизонт 

можливостей будь-яких проектів. Від Wesen (сутності) до Wesung (сутнювання). 

Sein/Seyn. Ereignis (подія, просвоєнність). 

 

Тема 2. Природа в культур-філософському досвіді. (4 год.) 

 

Три мовні основи буття (М.Гайдеґер [див. "Введение в метафизику"]): 1) *es – життя; те, 

що, виходячи з нього самого, стоїть і спочиває у собі – самобутнє (Eigenständige). 2) *bhu 

– сходити; володарювати, виходячи з нього самого, приходити в стан і у ньому 

залишатись. Пов'язування - з -, тому  є тим, що сходить до світла (світити, 

виднітися, являтися). 3) *wes – жити, перебувати, проживати, в значенні при-сутності чи 

від-сутності – тривання як теперішнього, а не щойності. 

Етимологічний вимір:   (,  (мед.) – народжувати, народитись на світ, 

явитись, виявитись, розкритись =  – з'являтись, становитись, народжуватись) =  

*gna, *gen, (g)natus, natura). Форми перфекта: , ; аориста 2: , 

отримали значення теперішнього часу: уродитись, бути таким-то від народження, за 

природою;  – "бути таким-то". Грецький корінь  походить від індоєвропейського 

*bhu зі значенням "пробиватися", "проростати", "розгортатись", "розпускатись". Приклади 

з європейських мов: латина – fu, французька – je fus, англійська – to be, німецька – ich bin, 

українська – бути.  

Досвід є способом знаходження у світі як відповідь на виклик буття через запитання. Так 

утворюється ситуація існування, що вимагає свого рішення. Таким рішенням є 

продовження тривання життя, а точніше його оновлення, яке відбувається через 



орієнтування в просторі і часі. Таким чином буття і досвід зв’язані стосунком оновлення. 

(М.Гайдеґер: буття – ось-буття).  

Таке онтологічне оновлення скрізь несе із собою суттєву подвоєність існування для 

істоти, що тримається досвіду. Ця подвоєність вкорінена у фундаментальне повернення, 

без якого неможливе жодне опертя (ґрунт), щоб зайняти місце у світі. Оскільки саме 

повернення упорядковує (ви-світлює) усе між початком і кінцем як суще (у світі). Таким 

поверненням, що впорядковує, є physis (природа). Саме простір і час є способами 

буттєвого висвітлення будь-якого сущого як феномена, яке тепер стає орієнтувальним 

порядком як горизонтом. (Річ шукає свого місця і часу.) Але таке висвітлення було би 

неможливим, якби повернення повністю вдавалося, і початок з кінцем збігалися, або, 

навпаки, повністю не збігалися. Тому що у першому випадку нічого би не мінялося, а, 

отже, було сталим і фіксованим, таким, що не могло із себе бути чимось, а у другому – все 

було би не тим, чим є, тобто порожнечею, нічим.  

Повернення містить подвоєність неповторності і повторюваності, яка призводить до 

зсуву, розриву, складки, зустрічного руху, що засвідчує себе даром існування (es gibt). Так 

з'являється досвід, по-перше, як зустріч з власною межею (невпізнавання) у відкритті 

віддаленості чужого (Fremde) через запитання, по-друге, як засвідчення дару (визнавання) 

через зворотну відповідь. Він існує, тільки дотримуючись дистанції між початком і 

кінцем. Отже, для досвіду буттєве повернення є завжди оновленням, яке відкриває 

невідповідність, що притаманна становленню сущого у світі. Отож physis у межах досвіду 

постає культурно-історичним світом там, де з'являються розлами, зсуви, складки. ("Війна 

– батько всього" Геракліт.)  

Тому відповідно досвідові культурно-історичні феномени займають подвоєне становище 

між впорядкованим і позапорядковим. Таке становище характеризує культуру як поле, 

рілля (novalis), вкрите розламами, зсувами, складками, де речі сходять (сходити – схід – 

орієнт – орієнтуватись), стають, займають власне місце у просторі і часі (висвітлюють 

власний novum у novatio досвіду). Момент історичності є інтерпретувальним збиранням 

дозрілого, засвідченням буттєвого дару (події). Отже, можна сказати, що повернення 

physis у досвіді є культурним повторенням (вторення як подвоєння), яке має миметичний 

характер (культура як наслідування природи).  

В культурі повторюється неповторне, яке залишає онтологічний ґрунт у повторюваному 

як порядок того, що може бути відтворюваним. Але цей порядок завжди є негативним 

(онтичним) щодо первинного неповторного буття physis (онтологічне). Він завжди 

супроводжується нестачею достеменного як слід або траєкторія і сповнюється бажанням 

сповнення, завершення, яке складає зміст людського існування (ціль і доцільність). Через 

це культурний порядок не може мати свого завершення, але формує можливості свого 

доцільного виповнення у межах горизонту досвіду (обмеженість відкриває можливості). 

Отже, культуру можна визначити як досвідний мимесис природи, що відбувається як 

оновлення через відтворення і творення порядку. А порядок щодо цього як 

відтворення невідтворюваного у досвідній подвоєності, яке створює світовий 

орієнтувальний ґрунт людського існування. Тому порядок носить структурний характер. 

Структура є виявлення константного (невідтворюваного) початку у релятивному 

(відтворюваному) кінці. 

По-перше, якщо для культури визначальним є досвідний мимесис природи, то саме він є 

предметом дослідження філософії культури, тому що водночас виступає онтологічною 

умовою можливості її появи (онтологічне), а сама поява культури є антропологічною 

умовою людського існування (онтичне). Тому, по-друге, у дослідження також 

включається культурна трансформація онтологічного мимесиса природи у 

антропологічний. Для первинного мимесису визначальними є тілесність і мовність, а для 

вторинного – дія і пізнання, при чому обидва мимезиси пов’язані між собою подвоєністю 

існування у світі. По-третє, філософія культури має простежити цей зв'язок, тобто 

стосунок онтологічного і антропологічного в культурі. 



 

Тема 3. Архаїчний досвід тіла. Онтологічний мимезис. (6 год) 

 

Онтологічний мимесис, який виступає ґрунтом для культури, втілюється у досвіді. Тому 

тіло постає способом укорінення у physis (природі), в наслідок чого відбувається 

трансформація стихійного (земля, небо, повітря, вода) у світове, у те, що феноменально 

висвітлює суще орієнтувальним горизонтом. Цей процес втілення керується часом і 

простором, що перманентно ситуюють тіло у світі через мінімальні (дейксичні) 

фундаментальні буттєві запитання : "коли?" та "де?", які виводять на максимальні – "хто?" 

і "що?". Дейксичне запитання переносить буттєвий зсув, складку (подію) нездоланною 

подвоєністю, суперечливістю, часу, що несе з собою відставання "до" і випередження 

"після", та простору, що вносить визначеність "тут" і невизначеність "там". Ця 

подвоєність є способом явлення істини буття (алетейя), яка, відкриваючись, приховується, 

а, приховуючись, відкривається. Вирішальним для такого уподібнювального перенесення і 

створення світового контексту є здатність тіла до миметичного резонансу до 

самоподвоєння, естетичного входу в час і простір. Саме цей резонанс роздвоює тіло на 

двотіло (Leibkörper), що здатне відсторонюватись від себе, будучи тим самим (повернення 

нетотожного як тотожного), тобто тримати дистанцію і в такий спосіб існувати 

(Б.Вальденфельс (B.Waldenfels) [див. "Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen…(Місцеві 

зсуви, часові зсуви…)"]).  

Такий дейксичний резонанс тіла утворює будову тіла, тілесну естетичну схему, яка, по 

суті, стає тілом культури і джерелом культурних порядків, культури тіла. Ця тілесна 

схема в резонуючій подвоєності утворює симетричні єдності асиметричного, що 

відповідають феноменальній симетрії (дихотомії) тіла: дві руки, два ока, два вуха, дві губи 

тощо. Тілесна подвоєність як фундаментальна інтерсуб’єктивність. (Г.Блюменберґ [див. 

"Zu den Sachen und zurück (До речей і назад)"]). 

Час тримає в собі безґрунтовність, безодню (Abgrund) подвоювального розрізнення, яка 

тримається повторенням, ритмом, що пронизує тіло як ритуал засинання-просинання, 

починання-завершення. Тобто неповторним для часу є безодня, яка відчувається як 

раптовість і випадковість у жаху: прискорення і зменшення серцебиття. Існування є 

ризикованим, просякненим тривогою зникнення і  надією на відновлення. 

Фундаментальна роль жаху в людському існуванні. 

Простір несе з собою віддалений горизонт, ґрунт стійкого подвоювального розрізнення на 

відстані (дистанції), що супроводжує засвідчення. Тому що відповідь на запитання має 

зберігати те, що дарується. Дар отримує той, хто може його втримати. Але тримання є 

супроводженням, вислизаючим переміщенням, переносом в русі між місцем зустрічі "тут" 

та віддаленим горизонтом засвідчення "десь". Засвідчення відкриває ландшафт зустрічі в 

горизонті. Екзистенція постає свідком, що є близьким на відстані до події дарування. 

Свідок відповідає питанням: "Де?", відкриваючи орієнтувальний рух тіла у світі 

просторовим дейксисом, який завжди є реакцією на подію, співучастю, супроводженням. 

Дейксичний резонанс упорядковує двотіло в тілесну схему, яке стане джерелом усіх 

культурних структурних порядків. Така тілесна схема, яка формує тіло як тіло з усіма його 

особливостями саме антропоморфного існування, є складкою.  

Тілесний досвід буттєвого часо-просторового зсуву постає водночас досвідом 

сепарованого існування. 

Мінімальний резонанс, який є базовим для всіх інших, є гаптичним (доторковим), він 

формує конфігуративний край самого тіла, його межу. У доторку дуже важко розрізнити 

те, що торкається, і те, до чого торкаються. Роль шкіри у формуванні стосунків зі світом 

(Д.Анзьє [див. "Le Moi-peau (Я-шкіра)"]). Резонанс, перебування у єдності "між", на рівні 

доторку формується відповідно до сукцесивної подвоєності часової охопленості зустрічі в 

запитуванні, яка відчувається як раптове "перед" непередбачуваного "es gibt", що вимагає 



запізнілого "після" відповіді засвідчення дару в симультанній подвоєності просторового 

місця внутрішнього ("в") і зовнішнього ("поза").  

Динамічне формування тілесного краю демонструє діалектичне перетинання стихій на 

кінці тіла, дику плоть тіла і світу, що стають елементами природи придатної для 

заселення. Плоть і є елементом світу, що у доторковій щільності невичерпної глибини 

прихованого розподіляється як поверхня універсального горизонту розрізнення стихій: 

земля постає землею, вода – водою, повітря – повітрям, вогонь – вогнем (Протагор: 

людина міра усіх речей; К.Юнґ, Ґ.Башляр – архетипи, М.Мерло-Понті – поняття плоті). 

Таким чином тілесний край в складці на зовнішньому боці світу складається стихіями у 

ландшафт, але відповідно на внутрішньому – відкривається як настрій, який виражає 

захоплення світом.  

Плоть у настрої розподіляє універсальне внутрішнє на сенсорні поля через тримання у 

розрізненні нерозрізненного як перебування у ввігнутості атмосферичного, резонуючим 

настроєм схоплюється як асиметричне коливання між присутнім і відсутнім. Таке 

атмосферичне коливання настрою виражає пасивний синтез як приведення до присутності 

через аналог, коли відоме зчіплюється з невідомим в асоціацію формуючи через плоть 

міру, що вводить розрізнення цілого і частини (велике – мале), створюючи тіло як 

організмічне переплетення (хіазм), єдність непоєднуваного (М.Мерло-Понті [див. 

"Видимое и невидимое"]. В аналозі відоме виступає як архетипічне знання стихій. 

Архетип належить атмосферичному дну внутрішнього, без якого неможлива асоціація як 

формування психофізичної єдності тіла як організму, з якого видаються органи чуттів. 

Таким чином тілесна схема подвоєння втілюється асоціацією як формування органів 

чуттів в хіазмічній єдності організму, що вже орієнтується у світі через архетипічне 

знання стихій (первинна універсальність – дно внутрішнього відповідає поверхні глибини 

зовнішнього). 

Отже, через доторк, в якому резонує час і простір, є початком будівництва оселі в світі, 

тому що формується архетипічне знання стихій як первинне організмічне орієнтування. 

Зір виявляється тілесним досвідом розриву par excellence, сепарованого буття, що 

розгортається одночасно і у напрямку фантазматичного долання втрати (канібалізм 

оральної стадії та Fort/Da у З.Фройда), розпочинаючи феноменологію відсутності, і у 

напрямку опанування дистанції у практичних проектах тілесного руху. Фройдова 

метафора психіки як проектора схоплює фантазматичний характер існування останньої.. 

Перша (архаїчна) ідентичність є первинним нарцисизмом (Ж.Лакан – стадія дзеркала). 

Таким чином уявне функціонує між реальним і символічним (пор. зі схемою: Воно – Я – 

Над-Я). Образне формування поверхні речей. Бінарність зору формує вісь бачення: 

проекцію для дії і глибину як "духовний" вимір. Проективність погляду. Зір як досвід 

дистанції і спосіб перенесення гаптичного досвіду. Зір як засіб сублімації (око як орган, 

що не самозбуджується). Око і дух. Народження у погляді видимого буття. Досвід 

художника. (М.Мерло-Понти [див. "Око і дух"]). Буття-під-поглядом. Зір і 

об’єктивація.(Ж.П.Сартр [див. "Буття і ніщо"]). Зір, пізнання та істина. 

Слух є тілесним досвідом Іншого par excellence. Подвоєність слухання-говоріння. Раптова 

захопленість Іншим. Чужість Іншого і моя власна чужість. Поняття респонзивності у 

Б.Вальденфельса. Незримість Іншого: "спина і потилиця". Завершення Іншим повноти 

самості. Голос та ієрархія. Поняття Едипова комплексу (З.Фройд) і символічної інстанції 

(Ж.Лакан).  Символічність слухового досвіду. Поняття символу. Символічне заміщення 

втрати об’єкту/речі. Крик і травма. Відмова (Verleugnung) і заперечення (Verneinung). 

Досвід відсутності. Гра, слово і об’єкт. Письмо як зв'язок слова і об’єкта (П.Федида). 

Метафора Ф.Понжа – objet/objeu. Порожнеча і дихання (П.Федида [див. "L'absence"]). 

Еротичність горлянки. Метафора серця. Усне слово і створення духовної субстанції 

(Ж.Дерида). Поняття духу. Дух як мовне існування. 



Тема 4. Знакове тіло культури. Антропологічний мимезис.(4 год.) 

Мова як інституція. Сосюрова модель мови: синхронія і діахронія. Розрізнення langue, 

langage, parole, discours.  Сосюрова модель знаку: означник (signifiant) і означуване 

(signifié). Означник як "звуковий образ". Означуване як "поняття". Єльмлева модель мови: 

план виразу і план змісту. Субстанція і форма в мові. Цінність/значимість знаку. 

Якобсонове розділення мови на парадигму і синтагму. Основна відмінність англо-

американської традиції (Дж.Лок, Ч.Пірса) від європейської традиції (Ф.де Сосюр, 

Л.Єльмслев, Р.Якобсон та ін.). 

Філософія Ч.Пірса як семіотична трансформація трансцедентальної філософії. Зв'язок 

семіотики і феноменології (“фанероскопії”) Ч.Пірса з прагматикою. Семіотика Пірса як 

семіотика досвіду. Феноменологія Пірса – феноменологія знаку. Вчення про три 

універсальні категорії (первинність, подвійність і потрійність). Знак як тріадичне 

відношення. Структура семіозису (знак, об‘єкт, інтерпретанта). Інтерпретанта як інший 

знак. Типологія знаків (знаки-індекси, знаки-ікони, знаки-символи).  Семіотика абдукції. 

Прикладні аспекти семіотики Ч.Пірса. Внесок Ч.Пірса в семіотику тексту і семіотику 

літератури. 

Семіотика Ч.Моріса: інтерсуб'єктивність знаку. Прагматика, семантика і синтактика. 

Антропологізація семіотики: пошук універсальних концептів. 

Поняття наративу. Наративна функція – це дієслово плюс відповідні актанти (речення). 

Канонічна наративна схема: договір/маніпуляція – випробування перше: компетенція – 

випробування друге: рішення – випробування третє: санкція. Актантна наративна схема 

(А.Ж.Ґреймас): 

 

адресант(2) об’єкт(1) адресат(2) 

помічник(3) суб’єкт(1) опонент (3) /антисуб'єкт 

 

Три опозиційні актантні пари задають логіку пошуку, дії. Елементарна структура 

значення. Поняття семіотичного квадрату: 

S1 S2 

-S2 -S1 

 

Роль модальностей у функціонуванні наративу. Поняття модального семіотичного 

квадрату: 

S1:мусити (devoir faire) S2:могти (pouvoir faire) 

-S2:знати (savoir faire) -S1:хотіти (vouloir faire) 

 

Ідентичність і наратив. Наративне реальне знаходження себе (А.Макинтайер). Наративне 

фіктивне винаходження себе.  

Пропозиція та ситуація міфу в просторі культури. Визначеність етико-міфічного ядра 

культури подіями-первообразами (архе). Світові цивілізації як творці етичних цінностей. 

Міф як  філософська проблема. Теорії міфу: лінгвістична етнографічна і власно 

філософська традиція. Усвідомлення міфу як священного слова (Платон). Міфологічна 

концепція Ф.Шелінґа. Міф як автономна символічна форма що має вирішальне значення 

серед інших форм духовної культури в концепції Е.Касирера. 

Структура і логіка міфу. Сутність структурного методу в дослідженні міфу. К.Леві-Строс 

про міф як логічний інструмент для подолання суперечностей. Міф як  комунікативна 

система (Р.Барт). 

Функції міфу як сакральної історичної оповіді. М.Еліаде про формування “моделей-

взірців” людської поведінки як головну функцію міфу. 



Міфологія  як універсальна риса культури об‘єктивний зріз будь-якого і кожного 

історичного типу мислення в концепції О.Ф.Лосєва. Відносна та абсолютна міфологія. 

Міф і феномен священного.  

Ритуал як діяльністний вимір міфу (практика). Поняття символічної дії (К.Гирц). Ритуал 

як символічна комунікація (Ліч). Обряд як парадигмальний вимір міфу, спрямований на 

володіння знанням (теорія). 

Наративна трансформація часу: від буттєвого часу до культурного часу (П.Рикер). 

Стосунок між літературою і історією. Історія і письмо. Поняття дискурсу. Дискурс і 

історія (М.Фуко). Поняття епістеми як історичної конфігурації дискурсивного поля. 

History як story. Тропологічне розуміння історії (Г.Вайт). 

Практичні заняття 

 

Тема 1. Норберт Еліас «Про процес цивілізації» (4 год.) 

 

Семінар 1: Обговорення частини першої з першого тому «Про соціогенезу понять «цивілізація» і 

«культура»» 

Семінар 2: Обговорення  п.1-2 з другого тому «Проекту теорії цивілізації» 

 

Тема 2. Клод Леві-Строс «Раса та історія» 

 

Семінар 3: Обговорення п.1-5 

Семінар 4: Обговорення п.6-10 

 

Тема 3. Кліфорд Гірц «Ідеологія як культурна система» 

 

Семінар 5: Обговорення п.І-ІV 

Семінар 6: Обговорення п.V-VII 

 

Тема 4. Бернгард Вальденфельс «Топографія Чужого…» 

 

Семінар 7: Обговорення п.4 «Феноменологія як ксенологія. Парадокс науки про Чуже» 

Семінар 8: Обговорення п.6 «Європа перед лицем Чужого 
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Питання до іспиту з курсу «філософія культури»: 

 

1. Значення досвіду простору і часу для культурного існування. 

2. Культура та цивілізація: співвідношення понять та феноменів. 

3. Символічний характер дії у культурі. Дія і ритуал. 

4. Тіло як онтологічна умова культури. 

5. Міф і ритуал як компоненти культурного існування. 

6. Цивілізація як контроль над чуттєво-емоційною сферою. (Н.Еліас). 

7. Концепція Чужого у філософії Б.Вальденфельса. 

8. Проблема етноцентризму. Універсальність vs плюральність культури. 

9. Культурне значення "Едипова комплексу" (З.Фройд). 

10. Інстанції психічного: реальне, уявне і символічне. (Ж.Лакан). 

11. Тіло як об’єкт культурного контролю. 

12. Відмінність знаку від символу. 

13. Мова і культура. Означник і означуване. 

14. Три аспекти мимезиса: наслідування, зображення, вираз. 

15. Ідеологія як складова культури (Гірц). 

16. Поняття ксенології (Вальденфельс). 

17. Предмет і теоретичні межі філософії культури. 

18. Зоровий досвід і основні його культурні прояви. 

19. Слуховий досвід і основні його культурні прояви. 

20. Значення синестезії для культурного існування. Поняття тілесної схеми. 

21. Культура як знакова система. 

22. Критика расистської настанови в пізнанні культур (Леві-Строс). 

23. Наративні засади культури. Парадигма і синтагма. 

24. Інтерсуб'єктивні засади культури. Досвід Іншого. 

25. Насилля як ґрунт культури (Р.Жерар). 


