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1. Поняття і сутність діалогу культур  

У сучасній філософії (Е. Левінас, М. Бахтін, В. Біблер) діалог культур 

тлумачиться як взаємопроникнення смислів різних культур – не просто 

спілкування різних народів з різними ціннісними вимірами та різними мовами, 

але спілкування зі спробою перекладу (трансформації смислів, значень, понять, 

образів, символів). Діалог культур поєднує усвідомлення культурної 

альтернативи, зачарування нею, виявлення її абсолютної відмінності від власної 

культури, нерозуміння, страх і водночас зацікавленість, які поступово 

переростають у терпиме, толерантне ставлення, пасивне примирення з фактом 

існування Іншого, з одночасним активним прагненням глибше пізнати його 

“душу” і встановити дружні стосунки, що взаємозбагачують учасників 

взаємодії. Показовими у цьому сенсі є художній фільм “Труднощі перекладу” 

http://www.nlo.magazine.ru/bookseller/nov/apshteyn.html


(США) про одночасну зустріч і “незустріч” культур Японії і Заходу, 

кінематографічні шедеври А. Куросави та присвячена проблемам Заходу і 

Сходу есеїстика Р. Акутагави (Японія). 

Культура існує на межі з іншою культурою, тому завжди перебуває у 

стані порівняння “свого” і “чужого”, налаштованості на “чуже” (від плазування 

– до ненависті, від філії – до фобії і навпаки). Російський семіотик (знавець 

теорії знаків) Ю. Лотман вважає, що саме протиставлення внутрішніх 

механізмів розвитку культури і зовнішніх “впливів” на неї є результатом 

наукового умоглядного абстрагування: в історичній дійсності ці два начала 

становлять динамічну єдність, що забезпечує діалектичний розвиток культурної 

традиції (саморозвиток як внутрішньо суперечливий процес)
1
. Думка про 

відсутність абсолютно “чистих”, “самобутніх” культур була притаманна і 

українській суспільно-історичній традиції (Д.Антонович, Є.Маланюк, І.Дзюба, 

П.Толочко). Культура, яка замикається на собі, приречена на виснаження 

власних внутрішніх сил, на духовне виродження і, зрештою, повну загибель.  

Тому зовнішні впливи не тільки не послаблюють, але й зміцнюють 

національну культуру, збагачують її духовний потенціал, спонукають до 

активного творчого пошуку. На думку Ц.Тодорова, культура не є чисто 

національним показником, а постає продуктом взаємодії численних культур 

(навіть за умов, якщо вона, виходячи з етноцентричних комплексів, хоче 

приховати свою поліфонію)
2
. Більше того, така поліфонія антропологічно 

“виправдана”, оскількиа є результатом універсальної здатності людини 

повсякчас переключатися з одного культурного коду на інший (навіть на 

повсякденному рівні, адже одне Я несе у собі численні субкультури – статі, 

вікової групи, праці, класу, способу життя, рівня достатку, релігії, естетичного 

смаку тощо). Спілкуючись протягом дня з різними людьми у межах одного 

культурного середовища, ми постійно змінюємо манери поведінки. Тобто у 

мікромасштабі стикаємося з численними культурними іншими. Це полегшує 

вихід на рівень цивілізованого діалогу з великим Іншим. І навіть, якщо цей 

                                           
1 Лотман Ю.М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении / 

Юрий Михайлович Лотман // Византия и Русь. – М.: Наука, 1989. – С. 227. 
2 Тодоров Ц. Цивилизованный диалог [Електронний ресурс] / Цветан Тодоров ; [пер. с англ.. И. 

Сащенковой]. – Режим доступу до ресурсу: http://n-europe.eu/article/2008/06/10/tsivilizovannyi_dialog.  

http://n-europe.eu/article/2008/06/10/tsivilizovannyi_dialog


діалог матиме форму зіткнення, сварки, конфлікту, це краще для досягнення 

розуміння, аніж повна відсутність спілкування (Л. Вітгенштайн)
3
.  

Однією з органічних властивостей інтеркультурності є конфліктність. 

Діалог культур не може відбуватися безболісно. Це завжди певна прикордонна 

ситуація, яка виводить культурні системи зі стану інертної рівноваги (або 

мовою синергетики, “точка біфуркації”). Оскільки тривала рівновага є 

небезпечною для будь-якої системи і провокує її стагнацію, то таке 

прикордоння є позитивним “викликом” для розкріпачення внутрішнього 

творчого потенціалу культури. Будь-який акт культурної творчості є 

“відповіддю” на “виклик” певної кризової, “прикордонної” ситуації, яка 

утворюється внаслідок діалогу-конфлікту однієї культури з іншою (А.Тойнбі)
4
. 

Це дозволяє поєднати поняття “діалогу” з поняттям “криза культури” – 

переоцінка цінностей і зміна ціннісної парадигми культури внаслідок тривалого 

і глибокого контакту з іншою культурою. Тому, міжкультурний діалог є 

явищем, яке нетотожне ані військово-політичній злагоді, ані дружбі між 

народами, що взаємодіють.  

Сучасні культурологи визначають три основні характеристики діалогу 

культур: структуру, рівні і принципи. Під структурою діалогу розуміють ті 

змістовні напрями і конкретні форми взаємного обміну, за допомогою яких він 

здійснюється (господарсько-економічні, державно-політичні, художні, 

релігійні, побутові, змішані). Серед рівнів діалогу культур виділяють: етнічний 

(стосунки між локальними етносами, історико-етнографічними, 

етноконфесіональнми та іншими спільнотами); національний (стосунки між 

державними структурами, політичними організаціями), цивілізаційний 

(спонтанно-історичні стосунки протягом тривалих періодів, під час яких 

можливі найбільш суттєві результати обміну досягненнями).  

Принципи діалогу є найбільш складною категорією оскільки вони 

фіксують провідні закономірності і механізми здійснення, що дозволяють 

відрізнити справжній діалог культур від його різноманітних псевдоформ або від 

                                           
3
 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат [Електронний ресурс] / Людвиг Витгенштейн ; [пер. с 

нем. В. Руднева]. – Режим доступу: http://www.fidel-kastro.ru/filosofy/wittgenstein/1999_3_10.htm. 
4 Тойнби А. Постижение истории / Арнолд Тойнби ; [пер. с англ. Е.Ю.Жарикова] – М.: Рольф, 2001. – 

640 с. 



простих контактів культур між собою. Базовим вважається семантичний 

(смисловий) принцип, який передбачає виведення діалогу на рівень 

взаємопроникнення смислових структур у культурі. Діалог існує там, де у 

простір міжкультурних контактів вводиться архетипні семантичні рівні 

культури, де активізуються глибинні ментальні й світоглядні шари культурної 

активності. Семантична природа діалогу культур передбачає наявність 

оригінальної смислової основи місцевої культури (реципієнта), а також її 

здатність до творчого переосмислення імпульсів ззовні (донора) відповідно до 

цієї основи. Сам термін “діалог культур” фіксує не рівноцінний “контрактний 

обмін” за схемою “ти мені – я тобі”, не момент обов’язкової віддачі у відповідь 

на запозичення, а момент критичної переробки запозиченого.  

Але культури, що вступають у взаємодію, набагато легше сприймають 

зовнішні форми (соціальні інституції, естетичні ознаки, усталені способи 

поведінки, сценарно-декоративні аспекти ритуалів, правила етикету, моду 

тощо), аніж їх глибинне ідеологічно-символічне навантаження. Взаємодія 

культур Заходу і Сходу у ХХ ст. є яскравим прикладом більше зовнішнього, 

ніж внутрішнього проникнення (захоплення мистецтвами йоги чи дзюдо на 

Заході не супроводжувалося глибинним розумінням індійських класичних 

даршан чи дзенівського світобачення). Семантичність діалогу надає йому 

конфліктності: через зв’язок смислів з переконаннями суб’єкта, яким 

притаманна ортодоксальність, нетерпимість до переконань Іншого, агресія. 

Звідси випливає подвійна вимога насичення діалогічного процесу ціннісно-

смисловим змістом і виключення останнього з дискурсу комунікації. Таке 

відхилення від переконань не означає остаточної відмови від них або їх 

“зрадою”, але є тимчасовим умовним абстрагуванням, утримуванням їх “у 

дужках” заради спільного блага. За висловом А. Гусейнова, “діалог культур 

може охоплювати усі теми, окрім світоглядно-ціннісних основ самих цих 

культур”
5
. Заборона на включення до простору діалогу глибинних світоглядних 

рівнів суб’єктів взаємодії, кожний з яких претендує на монопольне володіння 

істиною, дійсно позбавляє простір комунікації образів, символів, мотивів, 

                                           
5 Гусейнов А. А. Диалог культур: возможности и пределы / А. А. Гусейнов // Вопросы культурологии. – 

2008. – № 9. – С. 8  



культурних стандартів, що несуть у собі ортодоксальне, емоційно затьмарене, 

стереотипне ставлення до самих себе як до виключних носіїв істини, а до інших 

– як до її “спотворювачів”.  

Для збереження цінності семантичного діалогу необхідно тримати в 

активному стані баланс циркулювання взаємно відкритих смислів, суб’єктами 

яких є окремі особистості, які, завдяки своїй гнучкості та схильності до 

“прикордонних” моделей поведінки, сприяють (“маргінали”) або 

перешкоджають через власну нетерпимість діалогічному спілкуванню між 

культурами (“базові особистості”). Культура, замкнена на собі, – це система у 

стані рівноваги (ентропії), яка, триваючи довго, може призвести до поступової 

деградації системи. Натомість, зустріч культури з іншою культурою створює 

прикордонну кризову ситуацію “виклику” (“точки біфуркації”), яка призводить 

або до творчої переробки чужоземних традицій, або до вироблення власного 

культурного продукту під впливом Іншого (чи всупереч останньому). У будь-

якому випадку очевидним є активізація культурної творчості в контексті 

діалогового процесу.  

 

2. Діалогічність як ознака української культури 

Аналіз масштабів і наслідків діалогу для України та української культури 

дозволяють виокремити і теоретично обґрунтувати таку її властивість, як 

“діалогічність”. Уперше поняття “діалогічності” було введено М.Бахтіним для 

позначення внутрішньо притаманної слову “відкритої установки на слухача”, 

“спрямованості на майбутню відповідь, яку воно передбачає і будується 

відповідно до неї”
6
. Ураховуючи, що слово (текст) як основа існування думки є 

головним носієм культури, можна поширити твердження М.Бахтіна на 

культурні процеси в цілому і конкретизувати їх на прикладі національного типу 

культури.  

Саме поняття: діалогічність означає внутрішньо притаманну культурі 

настанову на співробітництво з іншою культурою, здатність до творчої 

                                           
6 Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных 

лет. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 93. 



взаємодії, відкритість. Діалогічність є органічно властивим природі будь-якої 

культури імпульсом, який знаходить своє відображення у специфічних формах 

етнічної самоідентифікації суб’єктів культури на межі різних культурних 

традицій. Причини діалогічності української культури містяться насамперед у її 

геополітичному становищі, яке, починаючи від часів Київської Русі, 

перетворює наш тип культури як історичну цілісність на важливу контактну 

ланку між Сходом і Заходом, забезпечуючи тим самим безперервний і 

сповнений драматичних колізій процес діалогічної взаємодії слов’янських 

народів з народами багатьох регіонів Ойкумени.  

Проблема “прикордонного типу” культури України часто обговорюється 

у контексті загальної ролі слов’янства – “між Сходом і Заходом”. Вона є однією 

з дискусійних у вітчизняній історіографії. Ця проблема активно розроблялася 

багатьма російськими та українськими мислителями (М. Карамзін, О. Хомяков, 

В. Соловйов, М. Бердяєв, М. Данилевський, П. Савицький, П. Сувчинський, Г. 

Флоровський, П. Толочко та ін.). Усі вони постулюють межовий характер 

слов’янського типу духовності як “західно-східної”. Відтак українська культура 

збагачується за рахунок античних, візантійських, болгарських, скандинавських, 

іранських, китайських, індійських та інших імпульсів, шляхом не механічного 

наслідування, а творчого переосмислення чужого, його пристосування до 

самобутньої національної культури. Маргінальним культурам притаманне 

суперечливе поєднання універсалізму і партикуляризму, відкритості й 

закритості, вселенського масштабу світобачення й вузького етнографізму, 

космополітизму й “хуторянства”, імперських амбіцій, месіанського тяжіння до 

планетарного панування – і хворобливого плазування перед іноземним, 

продиктованим комплексом історичної неповноцінності.  

Залежно від того, з яким масивом культури ідентифікує себе особа, вона 

дивиться на свою протилежність як на іноземця, який вабить, дратує, 

відштовхує і притягує погляд, лякає і зачаровує одночасно. І порівнюючи, 

людина досягає більш повного самовираження. Тому порівняння вважається 

формою існування людини в культурі. Зіставлення ареалів поширення 

духовних впливів Сходу і Заходу як двох різних смислових сфер дозволяє дійти 



висновку про те, що слов’янський регіон, і Україна зокрема, належачи до 

семіосфери Заходу в широкому розумінні, водночас перебуває між Сходом 

(Азію) і Західною Європою (у вузькому сенсі) і є, на думку В. Липинського, 

своєрідним балансом між європейськими і неєвропейськими чинниками 

світової історії
7
. Російська й українська культури розмежовуються, як різні 

складові слов’янського світу, і зазначається, що в Україні (хоча б з 

географічних причин) питома вага західного культурного елементу вища, ніж у 

Росії. Західний характер української культури свого часу фіксували не тільки 

вітчизняні (Б. Крупницький), але й російські вчені, зокрема М. Бердяєв, який 

стверджував: “У Києві завжди були міцними західні впливи... завжди 

відчувалося спілкування із Західною Європою”
8
.  

Витоки світоглядних відмінностей приховуються у різних релігійних 

системах, що органічно притаманні поліконфесійній структурі вітчизняного 

суспільства. У релігії, що є ключовим механізмом формування життєвих сенсів 

(архетипів) культури, слід шукати спільне й особливе стародавніх культурних 

традицій Східної і Західної України
9
. Оскільки визначальним, історично 

зумовленим чинником становлення української картини світу було вкраплення 

різнорідних елементів язичництва у християнство, відмінності Сходу і Заходу 

виявляються за лінією грецького (православного) і латинського (католицького) 

варіантів доктрини і церкви, під вплив яких потрапили, відповідно, східні і 

західні території нашої держави.  

За умов збереження спільної віри в єдиного Бога і в Ісуса Христа як Сина 

Божого, відповідно до статей Нікео-Константинопольського символу віри, 

розгалужені догматичні відмінності православ’я і католицизму обумовили 

формування двох достатньо різних моделей космосу у православ’ї та 

католицизмі. У православ’ї світле, життєрадісне наповнення картини світу 
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пов’язане з уявленнями про дієву присутність Бога у створеному Ним світі, у 

тому числі у внутрішньому духовному світі людини (Іоанн Дамаскін, 

В. Зеньківський). Унаслідок божественної присутності світ набуває рис 

гармонійної упорядкованості, символічності та розумної доцільності 

(телеологічності). Рух до Бога, відповідно, сприймається не вертикально, 

просторово, а духовно заглиблено, як рух у надра власного “серця” 

(Г. Сковорода, П. Юркевич, М. Гоголь, В. Соловйов). Останнє є осередком 

психічних і фізичних сил людини, індивідуальним умістилищем мудрості, 

місцем діалогу людини з Богом. Віра як почуття “серця” сприймається як 

внутрішня, інтуїтивно-містична релігійність, процес богопізнання і 

самопізнання зливаються в органічне ціле, розвиваються містичні традиції втечі 

від реального життя та чернечого аскетизму (афоно-печерська ідеологія); 

ускладнюється обрядова сфера; культивується практичне здійснення 

благочестя.  

Культ “сердечності” (кордоцентризм) суттєво відрізняє православну 

картину світу від західної, католицької. В останній напружене передчуття Кінця 

світу, приреченого на загибель в результаті боротьби праведників і грішників 

(Августин), реалізується через відчайдушне просторове поривання людського 

розуму до Бога і знаходить своє втілення у витончених драматичних образах 

готики. Замість містики утверджується раціоналізм, обрядовість поступається 

місцем інтелектуальним студіям з богослов’я, відбувається розвиток 

абстрактного теоретизування (схоластики). Зазначена відмінність яскраво 

проступає у давньоруському “Хожденії ігумена Данила”, де вимальовується 

образ духовного “паломництва”, сходження до Бога не через географічний рух 

(Хрестові походи), а через внутрішнє психологічне зусилля
10

. 

Традиції Сходу і Заходу, православ’я і католицизму визначають 

світоглядні відмінності у духовній культурі різних регіонів України, зокрема 

духовної налаштованості представників Західної України і Донбасу. Якщо до 

цього додати наявність інших (зокрема, ісламських) зовнішніх впливів та ще не 

пережите до кінця язичництво, можна констатувати полікультурний і 
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полірелігійний характер національної духовності. Ефективність здійснення 

діалогу між різними культурно-релігійними спектрами у цій ситуації 

залежатиме, певною мірою, від глибини розуміння ролі релігійного чиннику 

культуротворення: впливу релігії на суспільство не лише на безпосередньому 

рівні догматів та інституцій, а на опосередкованому, прихованому рівні 

ментальних традицій, виражених у відповідних поведінкових моделях.  

 

3. Мотив Чужого в діалозі культур  

Діалог культур в українській історії розпочинається з мотиву Чужого – 

образу духовної іншості в етнічному просторі. Яскравою архетипічною 

фігурою є мотив Чужого в культурі – Чужого, усвідомленого як “alien” (англ. 

“чужинець”) – невідомої, стихійно-хаотичної, сили, що сприймається як образ 

пристрасті і чуттєвої напруженості, викликаючи відповідні почуття остраху і 

зачарованості, притягування і відштовхування, жагучого, провокуючого 

інтересу і панічної огиди. Очевидна потреба у діалозі “своїх” і “чужих” як 

представників єдиного полікультурного соціуму стикається з не менш 

очевидною життєстійкістю етнічних архетипів, ядро яких складає міфологічний 

за походженням смисловий поділ Всесвіту на дві нерівні за цінністю і якістю 

сфери: вищу (відповідно, “моральну”), яка асоціюється із “своїми” як носіями 

культурних цінностей, та нижчу (“неморальну”), де мешкають “чужі” як 

“дикуни“ і “варвари.” Звичайно, дієздатність етнокультурних архетипів, їх 

спроможність визначати сучасні ментальність і моделі поведінки, можна 

оцінювати позитивно як явище, яке уможливлює ефективне здійснення процесу 

культурної самоідентифікації. Водночас, неадекватне сучасним 

соціокультурним умовам зловживання ними може призвести до негативних 

світоглядних наслідків: формування етноцентризму, поширення ксенофобії, 

відродження родоплемінної замкненості, та, як наслідок, до глибоких етнічних, 

конфесійних, політичних і військових конфліктів. 

У прикордонних культурах, до яких належить і українська, зустріч з 

Чужим переживається особливо болісно. Специфіка культурного прикордоння 

полягає у тому, що порівняння “своїх” і “чужих” не має ані духовного, ані 



просторового “зазору”: воно цілком конкретне, живе, реальне, чуттєве, 

позбавлене рятівної абстрактності, необхідної до вироблення лояльного 

ставлення до певного далекого Іншого. Воно здійснюється у межах однієї 

держави, культури, навіть побутової ситуації, і тому стискується до 

мінімального культурного діаметру, загрожуючи ефектом “пружини”, що ось-

ось розкрутиться. Безпосередня зустріч з Чужим, Іншим, як із суб’єктом, що 

мешкає “поруч”, можливо, на тій самій вулиці, в тому ж будинку, становить 

беззаперечний факт “тут і тепер” буття, повсякденного досвіду існування 

індивіда. Більше того процес порівняння проектується у площину внутрішнього 

духовного світу людини, перетворюється у невід’ємний атрибут суб’єктивності, 

яка переживає конфлікт із Чужим як зіткнення із певною зворотною, 

невідомою, лякаючою і принадною одночасно, стороною свого Я. Увесь 

сучасний інформаційний світ як втілення принципу плюральності постає таким 

прикордонням, і маргінальні культури на зразок української виявляються чи не 

найповнішим утіленням його сутності. 

Звідси – актуальність культурологічної інтерпретації мотиву Чужого в 

національній культурі і становленні етнокультурної ідентичності, на різних 

етапах її розвитку у процесі формування етнокультурної ідентичності українців 

між Сходом і Заходом.  

Виразна двоїстість вітчизняного типу мислення і культури як балансу 

між європейськими й азіатськими чинниками світової історії призводили до 

поступового формування моделі національної полікультурності, яка від часів 

Київської Русі збагачується за рахунок культур Сходу і Заходу. Накладання 

матриці “свої – чужі” на семантичне протистояння Сходу і Заходу призводить 

до сприйняття у розколотій між двома культурними просторами українській 

духовності суб’єкту (особи, групи, традиції) іншого регіону як Чужого: Схід 

для Заходу або Захід для Сходу України (звідси – архетипічна матриця “Львів – 

Донбас” як предмет маніпулювання ЗМІ). Самовизначення українського народу 

на всіх етапах його історії, включаючи сучасний, становило й становить 

драматичну єдність двох начал: “тут і тепер” буття “своїх” і “там і тоді” буття 

“з чужими”, що виявляються не “дальніми” сусідами, а безпосередніми 



співплемінниками з іншої культурної сфери тієї ж країни. Образ останніх у 

культурній самосвідомості українців, мабуть, через прикордонне становище 

України між Сходом і Заходом, – ніколи не відрізнявся розважливою 

тверезістю ставлення. Сприйняття Чужого у національній культурі – це суміш 

почуттів любові і ненависті, від хворобливого плазування (від закликання 

варягів – до цінностей “євроінтеграції”), або не менш хворобливого 

заперечення, змагання, “доведення” своєї “вартості” тощо (від прибивання 

щитів давньоруськими на стінах Константинополя – до запальних слоганів на 

зразок: “Геть від Москви!” або: “Україна – не Росія!”) Звідси – утворення 

своєрідної міфологічної географії Чужого, яка лише частково збігається з 

реальними просторовими параметрами буття культури (наприклад, “Західна 

Україна” як усталений вислів часто позначає не реальний культурно-

географічний регіон, а означення для Східної України простору Чужого з 

відповідним стереотипом “бандерівці”). 

У космологічному сенсі розподіл позиція “свої – чужі” уподібнюється 

до протиставлень “хаос – космос”, “світ – антисвіт”, “небо – земля”, 

“божественне – демонічне”. У морально-етичній площині – це протистояння 

“Добро – Зло”, в естетичній – “прекрасне – потворне”, у гносеологічній – 

“Істина – Хиба”, в антропологічній – “віра – розум”, у гендерній – “чоловіче – 

жіноче”. Починаючи від первісної доби, у яку своїми коренями сягають витоки 

етногенезу слов’ян та еволюції праслов’янського язичництва, Хаос як архетип 

позначав пітьму, безкінечність, неструктурованість, неупорядкованість, 

дисгармонійність, стихійність, позбавлення форми, плинність. Архаїчними 

символами хаосу у традиційному фольклорі і просторових мистецтвах 

постають безодня, провалля, вода, буря, жерло (наприклад, у палеолітичних 

довільних наскальних малюнках пальцями; у насиченій етнографічними 

мотивами драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки у вуста міфологічної 

героїні Мавки вкладається типова погроза: “У лісі є такі провалля...”
11

.  

Космос на противагу хаосу – світло, гармонійність, упорядкованість, 

структурованість, утілена в образах землі, неба, острова, берега, каменя, дерева, 

                                           
11 Українка Леся. Поезія. Драматичні твори / Леся Українка. – К.: Наукова думка, 2004. – С. 184. – (Б-ка 

школяра). 



гори і стовпа (давньоєгипетські міфи говорять про народження священного 

пагорбу Бенбен з хаосу Нуну; у синтоїзмі міфологічна модель космогонії постає 

як виникнення із вод світового Океану японських островів; у язичницьких 

віруваннях стародавніх слов’ян образ космосу матеріалізується в 

археологічному Збруцькому ідолі; з образом космосу в анімістичних культах 

пов’язані давньослов’янські берегині – добрі русалки, що турбуються про 

врожаї і воду для посівів; берегині мешкають біля берега і охороняють рибалок 

від бурі і вітру; звідти – етимологічна спорідненість українських слів: “берег” 

як тверда опора і “оберега”, “оберігати”, тобто – охороняти, захищати від бід; у 

християнських переказах про життя Григорія Богослова герой рятується від 

морської бурі пристрасною молитвою, що забезпечує досягнення “лагідної 

землі Деметри”
12

; цей же “хаотично-космічний” образ міститься у 

дохристиянській колядці “Коли не було з нащада світу”, де на початку 

світотворення є “зелений явір”, що стоїть посеред “Синього моря”). 

На думку українського філософа С. Кримського, існують наскрізні 

символічні структури ментальності для всіх етносів і націй: трійця: “Дім” (як 

символ святого довкілля буття, де людина посідає чільне місце, де, за 

Т. Шевченком “своя й правда, і сила, і воля”); “Поле” (життєвий образ, 

природа, продукти якої з’являються на хатньому столі); “Храм” (святині)
 13

. Ці 

образи фіксують структурні характеристики світу буття людини: природу, 

суспільство і сферу сакрального; світу, близького людині, який у її свідомості 

постає як “своє” оточення, домашнє вогнище, прихисток затишку і безпеки. 

Життєвий світ людини у межах циклічної моделі міфологічного часу, мов 

структура концентричного кола: одяг – дім – селище (пізніше – місто) – 

територія племені (пізніше держава) – Ойкумена (заселений світ).  

Ці наскрізні структури мають свої антиподи. Так, альтернативою “полю” 

виступає “Дике поле”, яке у вузькому сенсі означає степову кочову зону, а у 

широкому – територія Чужого. “Дике поле” – заборонене місце, пекло, де 
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мешкають невідомі таємничі сили, або, за влучним висловом дослідника 

топографії Чужого Б. Вальденфельса, “десь не тут”, “поза-порядкове”
14

. Образ 

Чужого відокремлений від топосу “свого”, і одночасно належати обом топосам 

неможливо, але це не виключає наявності мостів (“гетеротопій”), а також 

“прірв безмісцевості” (“атопій” як “нейтральна смуга” у поезії В.Висоцького). 

Топосом Чужого відносно до образу “дому” є, наприклад, “ліс” (хаща, 

провалля, печера; у казках – “йти туди, не знаю куди” тощо) – своєрідний 

простір ініціації героя; невідома, незасвоєна, таємнича, страхітлива і одночасно 

принадна місцевість, джерело небезпеки, випробовувань і пригод, переживання 

яких призводить до загартування, духовного оновлення героя, його повернення 

у світ “домашнього” космічного буття на новому витку розвитку – так звані 

“мандри героя” (Д. Кемпбелл). Виявом сакрального простору Чужого є місця, 

що сприймаються як “антисвіт”, “світ навиворіт”, “підземний світ”, світ 

зосередження злих сил (наприклад, “лисі гори” – на противагу “красним 

горкам” – у слов’янській міфології, “хатинка на курячих ніжках” у фольклорі).  

У середньовічній культурі східних слов’ян Чужий нерідко асоціювався з 

певною культурною традицією: наприклад, з монгольскою, індійською, римо-

католицькою. Так, культури кочових цивілізацій Сходу локалізувалися для 

слов’ян у “Дикому полі”, образ “лісу” (Полісся, у скіфів – Гілея) асоціювався з 

царством мертвих (загадкова місцевість Гери у Геродота – місце поховання 

царських і кочових скіфів) або з войовничою варварською культурою 

(людоїдів-андрофагів у Геродота, жорстоких деревлян у Нестора літописця). Не 

менш цікавим є мотив Чужого, утілений в індійській традиції, яка, потрапивши 

до східнослов’янського культурного простору завдяки візантійській 

перекладній літературі
15

. Наприклад, у давньоіндійській за походженням 

повісті про Варлаама і Йоасафа, відомої на Русі з ХІІІ-ХІV ст. як 

християнізований життєпис Будди, образ Індії постає як своєрідний “світ 

навиворіт” (термін М.Поповича) – “багатолюдний край” на кордоні з Єгиптом, 
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дістатися якого можна лише на кораблі
16

. Не менш цікавим у сприйнятті 

русичів є образ Чужого – суб’єкта західнохристиянської, романо-германської, 

культури. Так, печерський ігумен Феодосій дорікав київському князю Ізяславу 

Мстиславичу, який породичався через династичні шлюби з багатьма 

королівськими домами Європи, про толерантність до католицизму, 

зауважуючи, що не можна дотримуватися одночасно двох вір
17

. В 

“антилатинських” посланнях католик змальовувася як Чужий, якого можна 

частувати тільки на дворі, не садити за стіл, мити після нього посуд тощо
18

.  

Топографія Чужого навіть передбачала наявність умовних “кордонів”, 

роль яких часто відігравали пороги на річках. В Україні доби Ренесансу і 

бароко землі, що лежали нижче дніпровських порогів (територія Січі), 

вважалися “світом навиворіт”, подібно до сприйняття стародавніми єгиптянами 

Тропічної Африки: землі нижче першого порогу Нілу, за яким мешкали 

чорношкірі племена, вважалися територією “пекла”. Таким чином, 

етнокультурна ідентичність українців формується на перехресті культур Сходу 

і Заходу під постійним наглядом Чужого, щодо фігури якого складається 

відповідний комплекс страхів і тривог. Сучасний розвиток української 

культури вимагає урахування значущості мотиву Чужого в національній 

духовності та пошук відповідних шляхів його гуманізації через утвердження 

цінностей толерантності та діалогу культур. 

 

4. Транскультурна ідентичність як спосіб національного 

самоусвідомлення 

Діалог культур передбачає наявність, як мінімум, двох рівноправних 

суб’єктів і “сферу меж”, яка регулює стосунки між ними у напрямку до 

розуміння. У діалозі наявний Третій (свідок, посередник) – спільний чинник 
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спілкування (універсалії культури). Третій у діалозі культур відіграє роль 

гуманізації інтерактивної взаємодії, надаючи їй динаміки (історію). Динаміка 

діалогу, яку забезпечує Третій, полягає у поступовій зміні ставлення до Іншого: 

Чужий, Інший, Ближній. Чужий – це однозначний ворог, результат відчуження 

власних негативних якостей. Яскравим прикладом Чужого є образ 

“мусульманина-терориста”, “цигана-крадія”, “москаля-п’яниці”, “українця-

куркуля” тощо. Інший – формується внаслідок переходу від відверто ворожого 

до відносно нейтрального (іронічно-нейтрального, дружньо-нейтрального) 

ставлення (далекий екзотичний друг, хай і дивакуватий, але порівняно 

принадний і такий, що має свободу власного переконання, думки і слова). 

Наприклад, це образи європейців чи японців – представників далекого 

зарубіжжя у національній культурі. Нарешті, Ближній – вища стадія еволюції 

Іншого, який із далекого друга перетворюється на близького друга, з відмінного 

від Я – на подібного, спорідненого, зрештою – рідного, але рідного не за 

родоплемінним, а за духовним критерієм (наприклад, дружба між 

представниками різних таборів під час політичних мітингів).  

За своїм механізмом динаміка діалогу культур (еволюція Чужий – Інший 

– Ближній) відбувається подібно до лавини. Це пов’язано з тим, що гуманізація 

Чужого відбувається шляхом “перекладу” чужих текстів (осягнення смислів 

культури Чужого). Цей ефект виявляється у подальшому продукуванні й 

оприлюдненні для обговорення власних текстів. Таким чином, відбувається 

“енергетичне зростання” – зустрічний потік текстів, своєрідна відповідь на 

виклик, яка завжди (чи принаймні у більшості випадків) не тільки тотожна, але 

й переважає за змістом, кількістю і культурним значенням зовнішній вплив, що 

її спровокував. Утім, трапляються і “діалоги з неповним циклом” (наприклад, 

діалог культури Київської Русі з Візантією), коли не відбувається рівноцінного 

взаємного обміну (чи то взагалі – обміну) внаслідок зміни напрямку потоку 

текстів. Проте навіть якщо культура, що запозичує (реципієнт) не здійснює 

адекватного (чи-то будь-якого) зворотного впливу на ту, яка віддає (донора), це 

не припиняє діалогу культур, оскільки останній виявляється не стільки у 

здатності “відповідати” на запозичене, скільки у здатності його творчо 



(критично) переробляти відповідно до власних потреб. Тобто сама переробка 

вже є “відповіддю”.  

Отже, діалог – це складний процес взаємодії культури-донора і культури-

реципієнта, який є не одномоментним актом передачі-прийому цінностей. На 

думку Ю. Лотмана, він є своєрідною драмою з власною логікою розгортання 

сюжету: початок (“зачин”, “зав’язка”), середина, вища точка розвитку 

(“кульмінація”), кінець (“розв’язка”).  

Початок діалогу культур характеризується однобічним потоком текстів, 

які відкладаються у пам’яті культури-реципієнта і накопичуються у його 

культурному фонді. На цьому етапі культура-донор, наділяючи себе 

центральною позицією в культурній Ойкумені, нав’язує реципієнту положення 

периферії. Ця модель засвоюється ним і він сам себе оцінює подібним чином 

(одночасно поетизуючи свої культурні риси як ознаки молодості, новизни, 

“початку шляху”, як-от у генеалогії скіфів, – культурні особливості, що часто є 

джерелом екзотичного захоплення “варварськими” культурами з боку, 

наприклад, європоцентричної традиції). Діалогова ситуація характеризується 

пристрасним пориванням культури-реципієнта до чужої духовної скарбниці, 

яка уявляється Світлом, що випромінюється з певного блискучого центру. 

Наприклад, у слов’янських мовах, починаючи з часів християнізації Русі, 

утверджується слово “просвітництво” як синонім утвердження християнства з 

Візантії; титул “просвітитель” використовується щодо особи Володимира 

Великого як хрестителя Русі, якого називають язичницьким за формою, але 

християнським за змістом прізвиськом “Красне Сонечко”. Автор “Повісті 

минулих літ” трактує прийом княгині Ольги у Константинополі як 

дипломатичний тріумф Русі й ознаку престижу вбачає у тому, що імператор 

назвав Ольгу дочкою. Хоча історики Б.Рибаков і М.Брайчевський вважають, що 

це вказує на ієрархічне підпорядкування Русі Візантії
19

. Проте на той час 

русичам, захопленим світлом християнської культури, імпонував сеньйорно-

васальний зв’язок з великою імперією. 
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У середині діалогу відбувається оволодіння культурою-реципієнтом 

чужою мовою, засвоєння культурних норм, зразків поведінки, атрибутів 

престижу, жанрових і канонічних правил побудови тексту (пам’яток культури) 

Іншого. За цими зразками починаються створюватися власні пам’ятки 

культури, які є ще мало оригінальні, наслідувальні, подекуди еклектичні 

(наприклад, Собор Святої Софії Київської як шедевр візантійського стилю на 

київському ґрунті ХІ ст., що є копією, – щоправда, не точною, зважаючи на 

відмінність у природних будівельних матеріалах регіону, – 

Константинопольської Софії). На цьому етапі зростає ворожість реципієнта до 

донора, розпочинається гостра боротьба за духовну незалежність (за 

Ю.Лотманом, “бунт периферії проти центру культурного ареалу”
 20

). У 

результаті наступає критичний момент: напрямок потоку текстів змінюється, 

“актори” обмінюються “ролями” (реципієнт стає донором і навпаки). 

Світоглядною передумовою другого етапу діалогу є переоцінка цінностей 

(криза) культури-реципієнта: вона сама починає зазіхати на якості, якими до 

того часу монопольно володіла культура-донор: “правильність”, “обраність”, 

“святість”, “давнє походження” тощо, – претендуючи на заміщення позиції 

донора і на витіснення його на окраїни культурного буття. Такі претензії 

спираються на схильність реципієнта до різкого розмежування. Донор 

тлумачиться як тимчасовий і часто негідний зберігач високих духовних 

цінностей, які нарешті повертаються на своє “законне місце”. Основою такого 

розуміння є прагнення культури-реципієнта до самоствердження за рахунок 

запозиченого. Воно виростає з комплексу історичної неповноцінності, що 

складається у реципієнта внаслідок порівняння себе із донором, а також 

внаслідок тривалого перебування у стані культурно-психологічного стресу, 

який відчуває самосвідомість культури, втиснутої у “псевдоморфози” (“чужі 

форми” – термін О. Шпенглера) інших традицій.  

Через деякий час після початку діалогу культура-реципієнт починає 

декларувати себе джерелом і суб’єктом “донорських” цінностей (ритуальне 

прибивання щита на стіни Константинополя – типовий обряд протесту 
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реципієнта проти донора; вивезення князем Володимиром трофеїв з 

захопленого ним Корсуню-Херсонесу; розгалужена ідеологічна програма 

Ярослава Мудрого від запровадження рівноцінного грецькій церкві культу 

національних святих – до грандіозних архітектурних проектів, виконаних у 

візантійському стилі).  

Тому русько-візантійські культурні відносин того часу (як і пізніше) 

неминуче набували відтінку боротьби, конкуренції, змагальності, прагнення до 

самоствердження на основі привласнення цінностей мандрівної Істини 

(Третього). Суперництво Києва і Константинополя віддзеркалюють не лише 

хрестоматійні паралелі “Ольга – Олена”, “Володимир – Костянтин”, але й 

“Повість минулих літ”, “Слово на оновлення десятинної церкви”, легенди про 

відвідування Київських гір апостолом Андрієм, – що, на думку істориків, могло 

бути реальним фактом, який пізніше був політично використаний з метою 

звеличення Русі і зрівняння її з християнським “Першим” Римом і “Другим” – 

Візантійською імперією (“Андрієва легенда”), – та про прийом у Костянтина 

“правителя русів”, який отримав титул “царського кравчого” (“Костянтинова 

легенда”). Намагання відокремити християнство спочатку від іудеїв, а далі – і 

від “греків”, представити слов’янський етнос найбільш достойним його носієм 

присутнє у “Законі і Благодаті” митрополита Іларіона. Показово, що у 

літописному трактаті Чорноризця Храбра йдеться про перевагу у святості 

слов’янської мови над грецькою.  

Усі ці об’єкти змагання – корсунські трофеї, царгородські стіни, собор 

Святої Софії, апостольська місія чи мова святого Письма складають своєрідний 

культурний архетип – образ первинної “мандрівної істини” – універсальних 

крос-культурних духовних цінностей, на монопольне володіння якими 

одночасно претендують кілька культурних “притулків”. Культури-конкуренти 

сперечаються між собою, намагаючись представити саме свій культурний 

простір як єдине “законне”, “святе”, “гідне” місце для збереження істини. 

Істина є єдиною. Порівнюються лише альтернативні варіанти її інтерпретації. З 

цього випливає, що на другому етапі діалогу культур з’являється фігура 

Третього, який і є тією “мандрівною істиною”. Відбувається своєрідна боротьба 



Я та Іншого за Третього. Третій вносить у діалогічний процес симетрію й 

асиметрію одночасно: симетрію, тому що утверджує рівноправність своїх 

часткових інтерпретацій (на ґрунті останньої і може розвиватися їх 

конкуренція, боротьба за “першість”); асиметрію, оскільки закликає до 

відповідальності й опіки над Іншим (наприклад, над культурою-реципієнтом). 

Зрештою, змагання рівноправних і рівноцінних суб’єктів внаслідок 

поглибленого пізнання ними одне одного перетворюється в усвідомлення 

спільності, подібності, близькості, а відтак – у солідарність, ґрунтовану на 

відповідальності й толерантності.  

Кінець діалогу (відсутній у діалогах з “неповним” циклом, де справа 

обмежується вибірковим і творчим засвоєнням інокультурних традицій без 

власної творчої ініціативи) характеризується потужним виходом у семіосферу 

культурних надбань реципієнта (наприклад, поява оригінальних культурних 

пам’яток Русі, від “Слова о полку Ігоровім” і Михайлівського Золотоверхого 

собору до іконописів А. Рубльова). Це доводить, що вторгнення ззовні відіграє 

роль дестабілізатора і каталізатора, який пробуджує від небезпечної рівноваги, 

але не підмінює сили місцевої культури, виводячи зі сплячого внутрішні 

можливості (за А.Тойнбі, синдром “виклику”). 

 

5. Транскультурна ідентичність як спосіб національного 

самоусвідомлення 

У сучасній культурології для характеристики специфічної моделі 

розвитку культури, яка свідомо протиставляє себе як універсалізму (глобальній 

культурі), так і партикуляризму (концепції мультикультурності) вживається 

термін “транскультура”. На думку М. Епштейна, транскультура – це 

універсальна система знаків (семіосфера), яка знаходиться вище, за конкретне 

розмаїття обмежених історичних, національних, расових, гендерних, 

професійних, релігійних культур і яка одночасно акумулює у собі всі наявні 

варіації і нездійсненні можливості
21

. У межах транскультури людина перебуває 
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на перехресті культур й одночасно належить їм усім, вбираючи їх у себе й 

залишаючись собою. Ключову роль у формуванні транскультурної моделі буття 

людини М.Епштейн відводить культурології, яка виникла і розвивалася як 

традиція компаративного аналізу культур внаслідок усвідомлення їх 

множинності. Транскультурний спосіб існування дає людині своєрідне 

“подвійне” звільнення: від природи завдяки культурі й від культури 

(насамперед “рідної” національної культури), завдяки культурології.  

Результатом залучення людини до транскультури є транскультурна 

ідентичність, що є діалектичною єдністю (тотожністю протилежностей) самості 

та Іншого, універсального і партикулярного, етнічного і космополітичного 

начал за тріадою від Я (Автора) до Іншого (Читача), і від Іншого – до 

оновленого і збагаченого через взаємодію. Транскультурна ідентичність не є ні 

особистісною, ні груповою, ні універсалістською, ні партикуляристською, ні 

монокультурною, ні полікультурною. Транскультурна ідентичність не 

передбачає ані індивідуалізації суб’єкта шляхом виокремлення його з 

соціального цілого (групи), ані синдрому маси – уніфікованого ототожнення 

себе з певною спільнотою. Подібна ідентичність – ні етноцентрична, ні 

космополітична, оскільки долає крайнощі як надмірного патріотизму, так і 

надмірного інтернаціоналізму. Вона є результатом взаємного збалансування 

універсального і партикулярного початків, індивідуалізму і колективізму, 

космополітизму й етноцентризму, солідарності і плюральності, одночасно – 

приналежності до традиційної національної культури і звільненості від неї.  

Характерною рисою транскультурної ідентичності є діалогічна 

відкритість до Іншого у поєднанні з правом на власну самість. Історія України 

надає яскраві приклади носіїв транскультурної ідентичності. Нерідко це автори, 

освічені особистості, які, будучи вихідцями з однієї культури, виховувалися або 

пережили особистісне становлення в іншій (третій, четвертій) і поглянули на 

етнічні генокоди крізь призму світогляду Іншого та/або себе як Іншого. Вони 

довільно поєднували і комбінували у своїй творчості символічні й духовні 

запозичення з різних культур, вибудовуючи їх у самобутній образно-

асоціативний ряд. Недарма різні культури сперечаються за віднесення їх до 



себе. Наприклад, письменник М. Гоголь, скульптор О. Архипенко, живописці 

М. Врубеля, О. Кокель та ін. Ці транскультурні фігури часто виявляються 

предметом культурного засудження, їх витісняють на периферію соціуму або ж, 

навпаки, предметом настільки ж неприборканої канонізації в руслі інтересів 

“інтернаціоналізму”.  

 

5. Школа “діалогу культур” як модель навчання історії у школі 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. у деяких школах Росії й України 

проходило експериментальну апробацію навчання історії за моделлю школи 

“діалогу культур”. Це модель навчання, яка ґрунтується на інтеграції змісту 

гуманітарних предметів на культурологічних засадах, розумінні учнями 

людини певної історичної епохи через роботу з реальними текстами означеної 

епохи.  

Мета навчання за моделлю “діалогу культур” полягає не в підготовці 

“людини освіченої”, такої, що ввібрала “останнє слово науки”, “оволоділа 

науковою картою світу”, “науковими методами пізнання” і “спрямованої на 

подальше сходження “вперед і вгору”, “на внесок у скарбницю загального і 

абсолютного розуму, людства, духу”, а у плеканні ідеалу “людини культури”. 

За В.Біблером, людина культури – це людина, яка відмовляється від 

привласнення готових істин, вільна і така, що самовизначається. Людина 

культури перебуває в постійному пошуку, під час якого вона зацікавлена в 

актуально нескінченному й унікальному особистісному діалозі з таким самим 

унікальним співрозмовником. Таким співрозмовником є історична культура.  

Навчання за моделлю “діалогу культур” будується на таких принципах: 

– культурологічності – проектування на весь процес навчання 

особливостей мислення людини культури; 

– історичності – послідовність класів відповідає послідовності сучасного 

осмислення типів європейської історичної культури, що змінювали одна одну 

(античної, середньовічної, нового часу, культури ХХ ст.); 

– діалогічності – побудова навчання у кожному навчальному циклі на 

основі внутрішнього діалогу, притаманного означеній культурі, а на цій основі 



– систематичного діалогу (спілкування між різними класами, віковими 

групами, культурами), що виникає навколо основних точок здивування – 

вихідних загадок буття і мислення; 

– циклічності – навчальний цикл починається зі знайомства з реальним 

текстом епохи (а не з підручником), продовжується в аналітичній роботі учня, 

його спілкуванні з учителем, однолітками й дорослими та завершується 

створенням авторського тексту – твору, написаного в дусі епохи, її цінностей і 

за її законами; 

– проблемності – визначення особливих проблем, “лійок” (“воронок”), 

через які можливо й доцільно для певного класу й покоління втягнути всі події, 

проблеми і діалоги, що відповідають змісту цієї культури. 

Учасники навчального процесу в школі “діалогу культур” визнаються 

рівними суб’єктами, які залучаються до складної взаємодію, в діалог, що 

розгортається навколо спільного предмета – “точок здивування” – і 

розвивається надалі. Учитель має змогу під час діалогу щоразу повертатися до 

початку вже сформованих понять, знаходити нові образи.  

Зміст навчання визначається відповідно до положення В.Біблера про те, 

що кожній епосі притаманні певні особливості культури й мислення: античне 

мислення – ейдетичне (образне), середньовічне – мислення, що причащає, 

(частина розуміється як приналежне до деміурга), нового часу – 

раціоналістичне (розум – усе), сучасної епохи – релятивістське, таке, що 

відкидає, можливість створення єдиної картини світу. Виходячи з цього, 

навчання має відбивати ці основні історичні культури і способи мислення. 

Тому В.Біблер і С.Курганов пропонують таку структуру навчального курсу: 1-

2 кл. – точки здивування – це “вузлики” розуміння, які стануть основними 

предметами засвоєння та діалогів у наступних класах. Наприклад, загадка 

слова, загадка числа, загадка явищ природи, загадка моменту історії, загадка 

свідомості тощо; 3-4 кл. – антична культура; 5-6 кл. – культура середньовіччя, 

7-8 кл. – культура Відродження, нового часу; 9-10 кл. – культура сучасності; 

11 кл. – культура спеціальних діалогів.  



Організація навчання за моделлю “діалогу культур” може здійснюватися 

в межах інтегрованого курсу “Історія культури”, який поєднує в собі матеріал 

історії, літератури, образотворчого мистецтва й інтегроване викладання історії 

та літератури. 

Основною формою організації навчання є урок-діалог. Підготовка такого 

уроку включає введення учнів у ситуацію діалогу, для чого слід провести 

діагностику готовності учнів до діалогічного спілкування: визначити наявність 

базових знань, комунікативності, досвіду, постанови на самовиявлення і 

сприйняття інших поглядів; знайти опорні мотиви, тобто ті питання, проблеми, 

які хвилюють учнів і завдяки яким можна ефективно формувати власний зміст 

матеріалу, який вивчається; переробити навчальний матеріал у систему 

проблемно-конфліктних питань і завдань, що передбачають навмисне 

загострення колізій, піднесення їх до “вічних” людських проблем; продумати 

різні варіанти розвитку сюжетної лінії діалогу; спроектувати способи взаємодії 

учасників дискусії, їх можливі ролі й умови їх прийняття учнями; гіпотетично 

виявити зони імпровізації, тобто такі ситуації діалогу, для яких важко 

заздалегідь передбачити поведінку його учасників (В.Сєриков).  

Учитель приватної гімназії “ОЧАГ” м.Харкова Н.Перська, яка працює за 

моделлю навчання “діалогу культур” у межах інтегрованого курсу “Історія 

культури”, умовно поділяє роботу в цьому напрямі на три етапи: 1) відчуження 

– учні мають нечітке уявлення про епоху та її культуру, необхідно 

актуалізувати знання учнів, створити мотивацію навчання і позитивний 

емоційний фон; 2) дослідження; 3) діалог.  

На другому етапі учні здійснюють дослідження тексту (з допомогою 

вчителя або самостійно) за загальною схемою літературознавчого аналізу: 

первинне прочитання тексту (формування першого безпосереднього уявлення 

про зміст), аналіз “темних місць” (з’ясування незрозумілого); загострення 

(з’ясування інтелектуальної фізіології твору, введення культурологічних 

понять, виявлення структури і змістовного ядра в типологічно подібних 

текстах, дослідження зв’язку тексту з попередніми і наступними. Дослідженню 

тексту може бути присвячено як окремі уроки, так і частину уроку. Проте урок-



дослідження згідно з концепцією моделі вважається уроком-діалогом, оскільки 

під час аналізу тексту відбувається “спілкування” учня з автором тексту, з 

епохою, що вивчається і світоглядом того часу. 

Наочно сутність уроку-діалогу можна продемонструвати на прикладі 

циклу з чотирьох уроків (тема: “Середньовічна інквізиція”). 

Перший урок. Уведення у проблему. Старий і Новий Заповіт. 

Бл. Августин – передвісник інквізиції. Виникнення єресей ХІ ст. (розповідь 

вчителя, бесіда). 

Другий урок. Альбігойська трагедія (моделювання історичної ситуації). 

Третій урок. Погляд на альбігойські події очима церкви (робота над 

текстами: Цезарій Гейстербахський “Хрестовий похід проти альбігойців”, 

Бернар Клервоський “Лист до єпископів”, Фома Аквінський “Про істинність 

католицької віри проти язичників”). 

Четвертий урок. Розум і віра в середні віки (диспут). 

На прикладі цього циклу простежується кілька паралелей діалогів: діалог 

у культурі (світська і духовна влада, церква і єретики, погляд на інквізицію 

середньовічної і сучасної церкви, зіткнення суті біблійського вчення і форми 

його виявлення…), діалог творів учнів (питання учнів на уроках, їх тексти), 

діалог учителя і учня.  

Російські дослідники С.Селеменєв, Г.Ткаченко розглядають модель 

“діалогу культур” у контексті взаємопов’язаного викладання літератури й 

історії. На їх думку, навчальний цикл за цією моделлю поділяється на такі три 

етапи: 1) підготовчий; 2) “великий урок”; 3) “пауза”. На підготовчому етапі учні 

“входять” в епоху, знайомляться з текстами-пам’ятками, готуючись до 

“великого уроку”. На “великому уроці” відбувається вистава (драматизація, 

оживлення історичних подій, пов’язаних з історичною постаттю – “героєм”). У 

виставі вимальовується образ героя і його вчинки. На основі вистави 

організується діалог – розмова учня зі своїм героєм, спираючись на текст. 

Предметом такого діалогу є обставини, в яких знаходиться герой, цінності, які 

він сповідує, судження, які висловлює. Провідний інструментарій діалогу – 

проблеми, що створюються вчителем або самими учнями. Так, на уроці історії в 



6 класі учні, читаючи Плутарха та Геродота, сперечаються про те, як греки 

розуміли героїзм, історичні події, тиранію, демократію, історію в цілому.  

У дидактиці і психології досить високо оцінюються потенційні 

можливості навчання за моделлю “діалогу культур”. Передусім наголошується 

на її інноваційному характері – організації такої взаємодії учнів і вчителя, в якій 

вони виступають рівними учасниками діалогу (суб’єктами навчання); 

здійснення принципово нової мотивації освіти і формування специфічного 

вміння обґрунтовувати свої висновки, твердження, вчинки та нести 

відповідальність за них; розвиток традицій національної культури в її 

глибинних змістових і формотворчих чинниках, які завжди народжуються через 

буття на межах різних культур.  

Особливого значення набуває досвід навчання за моделлю “діалогу 

культур” у зв’язку з посиленням аксіологічного (ціннісного) підходу в 

навчанні. У педагогічній і методичній літературі все частіше порушується 

питання про посилення виховної функції історії та необхідність прилучення 

учнів до цінностей світових культур замість подання інформації про них або 

їхнє нав’язування. Оскільки цінності є багатогранною категорією, що включає в 

себе правові, політичні, релігійні, моральні, естетичні, екзистенціальні та 

художні аспекти, історія більшою мірою, ніж інші навчальні предмети, може 

реалізувати ціннісний підхід. На думку російського методиста О.Стрєлової, 

залучення учнів до цінностей відбувається за допомогою організації 

спілкування (діалогу) з безпосередніми носіями ціннісних відносин. Цими 

носіями є реальні персонажі (герої) минулого; їх сучасники, які неоднозначно 

ставляться до героїв і їхньої діяльності; автор підручника, який добирає факти й 

інтерпретує їх під певним кутом зору. Учитель та учні також можуть бути 

активними суб’єктами цінностей, якщо сприймають навчальний матеріал 

критично, а не сакрально, приймають на віру. Таким чином, утворюється 

система ціннісних взаємовідносин, яка складається з семи діалогів між носіями 

цінностей, утворюючи діалог культур і поколінь.
22
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Разом з тим, робота за моделлю “діалогу культур” вимагає від учителя 

неабиякої ерудиції, добре розвинутого творчого мислення, освіченості в галузі 

культурології, чого бракує значній кількості вчителів. 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема. Транскультурний вимір української духовності у контексті історії 

України. 

Мета:  

– формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії;  

– поглиблення та систематизація знань про розмаїття підходів до сучасної 

періодизації національної культури; специфіку розвитку діалогу культур 

у полі національної культури докласичного, класичного та некласичного 

періодів; співвідношення етнокультурних архетипів із 

загальнолюдськими цінностями в національній культурі; динаміку 

історичного розгортання універсальних та етнічних культурних смислів у 

національному процесі; тенденції розвитку топосу України як втілення 

діалогу в контексті різних культурно-історичних епох; сучасний стан і 

перспективи розвитку національної культури та мистецтва ХХІ ст.., його 

транскультурні виміри та діалогічні інтенції, а також знань перебігу 

історичних подій і процесів на теренах України, виявлення в них 

культурних особливостей різних народів;  

– формування уміння культурологічного аналізу текстів, подій і культури 

різних народів і періодів української історії із застосування основних 

підходів до полікультурної освіти; критично оцінювати сучасну 

культурну ситуацію в Україні; творчо прочитувати культурні тексти, 

усвідомлюючи їх національну специфіку; репрезентувати національні 

цінності у дискурсі міжкультурної комунікації; застосовувати 

філософські, культурологічні знання для пояснення подій і процесів в 

історії України; ілюструвати положення культурологічної теорії 

прикладами з національної історії; будувати навчання історії в річищі 

основних прогресивних тенденцій у полікультурній освіті. 

 

 

План заняття 



 

1. Методологічні засади визначення феномену національної культури та 

їх використання у навчанні історії у школі. 

2. Ґенеза, функції, динаміка становлення національної культури та її 

прояви на конкретних етапах історії України.  

3. Характер співвідношення загальнолюдського й національного в 

культурі на прикладах з історії України. 

4. Українська культура кінця ХХ – початку ХХІ ст.: зміст і динаміка 

транскультурних процесів. 

5. Образ Іншого в сучасних шкільних підручниках з історії України. 
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8. Шкільна історія очима істориків-науковців: Матеріали Робочої наради 

з моніторингу шкільних підручників історії України / Упорядник 

Н. Яковенко. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2008. – 128с. 



9. Яковенко Н. Нова доба – нові підручники. Про потребу дискусії над 

підручниками з історії України / Н. Яковенко // Історія та 

правознавство. – 2006. – №2. – С.2–4. 

10. Яковенко Н. Образ сусіда в українських підручниках з історії України // 

Н. Яковенко // Історія та правознавство. – 2005. – № 34–36. – С.73–82. 

11. Яковенко Н. Польща й поляки у шкільних підручниках історії, або 

відлуння далекого й близького минулого / Н. Яковенко // Паралельний 

світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ – ХVІІ ст. / 

Н. Яковенко. – К.: Критика, 2002. – С.366 – 382. 

 

Методичні рекомендації 

Вивчення першого питання теми передбачає з’ясування місця: місця нації 

у загальному процесі розвитку людства; розмежування понять “етнічна 

культура” та “національна культура”, “українська культура” та “культура 

України”; визначення національної культури як цілісної системи, її первісних 

образів і гуманістичного змісту; а також узагальнення основних положень 

найбільш відомих методологічних шкіл дослідження семіології етнокультури: 

теорію архетипів К. Юнга, теорію “пасіонарного поштовху” Л. Гумільова, 

теорію виклику і відповіді А. Тойнбі, теорію культурно-історичних типів 

М. Данилевського, теорію циклізму О. Шпенглера, лінійну концепцію 

К. Ясперса тощо. Для цього під час підготовки до заняття студентам необхідно 

заповнити таблицю: 

 

Класичні історіософські погляди на національну культуру: 

порівняльний аналіз 
К.Г.Юнг Л.М.Гумільов М.Я.Данилевський О.Шпенглер П.Сорокін А.Тойнбі К.Ясперс 

       

 

Після цього, спираючись на знання з історії України й аналіз шкільної 

програми, слід визначити положення яких теорій, у якому обсязі, за допомогою 

яких методів і засобів та під час вивчення яких конкретних тем варто 



використовувати у процесі навчання історії України. Цю роботу теж краще 

оформити у вигляді таблиці: 

Положення теорії Навчальна тема Методи Засоби 

    

 

Друге питання присвячено висвітленню відкритості національної 

культури; діалогу й етнічної ідентичності; цілісності та самототожності 

національної культури; об’єктивної нерівномірності розвитку національної 

культури; безперервності її динаміки; критеріям наукової періодизації розвитку 

національної культури й основні етапи її еволюції (культура 

східнослов’янських племен дохристиянської доби; культура Київської Русі та 

Галицько-Волинського князівства; культура литовсько-польської доби; 

культурні процеси доби Козаччини; культурний розвиток України від часів 

зруйнування Гетьманщини (кінець XVIII ст.) до початку ХХ ст.; українська 

культура ХХ ст.; сучасний період розвитку української культури). Подається 

стисла характеристика кожного періоду (ключові події і тенденції розвитку). 

Визначаються перспективи розвитку української культури в ХХІ ст.: 

поліфонічний дискурс міжкультурної комунікації, входження в інформаційний 

простір, толерантність і діалог, плюралізм і глобалізація. 

Не менш важливим за визначення цих тенденцій є окреслення основних 

способів їх подання на уроках історії, тобто окремих прийомів, засобів, які 

може бути використано у процесі вивчення кожного з означених періодів. 

Отримані знання доцільно подати у вигляді таблиці. 

Українська історія як поле діалогу 

Культурно-

історична 

епоха 

Інокультурні традиції, 

що належать до складу 

духовності культурно-

історичної епохи 

Механізми 

діалогу культур у 

межах культурно-

історичної епохи 

Способи їх 

представлення у 

процесі навчання 

історії 

Київська 

Русь 

   

Галицько-

Волинське 

князівство 

   

Литовсько-    



польська 

доба 

Козаччина    

Україна 

періоду 

класики ХІХ 

ст. 

   

Україна ХХ 

ст. 

   

Сучасний 

період 

   

 

Третє питання розкриває складність формування нової аксіологічної 

системи в Україні у світлі зіткнення в семантичному полі національної 

культури загальнолюдських і національних цінностей. Студентами аналізується 

конфлікт між технократизмом і фольклоризмом, фундаменталізмом і 

релятивізмом в українській культурі; націоналістичні (етноцентричні) та 

космополітичні тенденції в умонастроях вітчизняної інтелігенції; концепція 

розвитку національної культури в сучасній філософській думці. 

Опрацьовуються поняття “архетип”, “етнокультурний архетип”, “універсальний 

культурний архетип”, “загальнолюдські цінності”, “національні цінності”. 

Українська історія репрезентується як діалектична єдність загальнолюдських і 

національних цінностей на основі обґрунтованого на базі культурної 

компаративістики циклічного закону діалогу “Сам як Інший” (П. Ріккер), або 

гуманістичного руху від самості через іншість до самості за допомогою 

Третього. Національні смисли репрезентовані як вияв фігури Я, інокультурні – 

як вияв фігури Іншого, загальнолюдські (універсальні) – як вияв фігури 

Третього (константи), стосовно якої “чужі” і “свої” постають як 

інтерпретативно-варіативні регіонально-історичні втілення. Підсумовується 

робота студентів у вигляді таблиці: 

Загальнолюдське і національне у діалозі цінностей 

Загальнолюдські цінності (універсалії 

культури, універсальні архетипи, 

загальні смисли) 

Національні цінності (етнокультурні 

архетипи) у різних культурах 

Українська Інша (на вибір) 

1. Цінність життя. 

2. Цінність любові. 

1. Дається 

варіація кожної 

1. Аналізується вияв 

певної цінності в 



3. Цінність історії (“Золотого віку”). 

4. Уявлення про хаос і космос. 

5. Гендерні цінності. 

6. Цінність учнівства. 

7. Цінність сакрального тощо (мірою 

накопичення смислового ряду 

універсалій) 

універсалії на 

національному 

прикладі. 

культурі Іншого 

(приклади 

необмежені). 

 

Для заповнення цієї таблиці треба взяти конкретний досить обмежений у 

часі період історії України, коли, на думку студента, ці аспекти були найбільш 

чітко окреслені. Доцільно за таких умов організувати групову роботу, коли 

кожна група студентів вивчає конкретний період вдома і репрезентує 

результати своєї роботи на занятті. 

Четверте питання конкретизує останнє положення таблиці другого 

питання та передбачає вивчення транскультурних проблем українського 

суспільства кінця ХХ – початку ХХІ ст., змісту і динаміки духовного буття на 

межі культур. Студенти засвоюють такі позиції: проголошення незалежності 

України як чинник формування нової картини світу; пошук відповідної 

посттоталітарним реаліям моделі культури: плюральність, толерантність, 

етноцентризм, ідентичність, діалектична єдність універсального і 

партикулярного начал, орієнтація на пріоритет духовних цінностей з опорою на 

архетипи попередніх епох і з урахуванням діалогічних інтенцій інформаційного 

суспільства. Як приклад розкриваються напрями взаємодії культур з іншими 

державами світу, стосунки між різними етнокультурними й етноконфесійними 

спільнотами всередині України, специфіка ставлення до Іншого (іноземця, 

дивака, маргінала, представника чужого етносу або конфесії) у різних 

побутових ситуаціях сучасної України на рівні аналізу семантичних структур 

повсякденності. 

Підсумком роботи студентів має стати комп’ютерна презентація, яка 

може бути використана під час вивчення відповідного матеріалу в курсі історії 

України, присвяченого, сучасній українській культурі, яка демонструє мотив 

Чужого/Іншого в інформаційному соціумі України ХХІ ст. (рекламні ролики, 



побутові сцени, фото з офіційних заходів і артистичних зустрічей, вуличні 

ситуації тощо).  

П’яте питання присвячене відображенню образа Іншого насамперед 

(поляків і росіян) у сучасних шкільних підручниках з історії. Для цього 

студентам пропонується ознайомитися з комплексом аналітичних праць 

сучасних істориків (додаткова література), безпосередньо з підручниками, що 

були ними проаналізовані, та висловити власну аргументовану думку з цього 

приводу. Доцільно у процесі підготовки заповнити подану таблицю. 

 

Образ Іншого Характерні риси Приклади підручників Висновки 

Поляки    

Росіяни     

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання для самостійної роботи студентів поділяються на два види 

залежно від ступеня проблемності: інформативно-констатаційні і творчі. Перші 

на основі культурологічного аналізу смислів соціального і мистецького буття 

нації передбачають осмислення та відтворення цілісної систематизованої 

картини діалогу культур в українському топосі різних епох, а також 

застосування знань з методики навчання історії у школі, визначення шляхів їх 

використання у процесі навчання історії. Виконуються у вигляді реферату або 

письмової доповіді з подальшим виступом під час диспуту. Другі містять 

окремі прикладні розробки щодо застосування діалогічної філософії до 

вивчення історичного матеріалу та його упровадження у методику шкільного 

навчання історії. Змістовна частина матеріалу, що має вивчатися, окреслена у 

коментарі до самого питання, а методика його подання має бути визначена і 

доведена студентами самостійно. 

 



1. Витоки української культури: культура праслов’ян як діалогічний 

феномен,– та методика їх вивчення на уроках історії у контексті полі 

культурності. 

Джерела вивчення стародавньої культури праслов’янських племен: 

археологічні, етнографічні, писемні. Співвідношення відкриття поселень 

білогрудівської, тшинецько-комарівської, чорноліської, празької, колочинської, 

пеньківської, дзєдзіцької, черняхівської, зарубинецької культур з письмовими 

відомостями про слов’ян (праці Йордана, Менандра Протектора, Прокопія 

Кесарійського, Феофанія Сімокатта, Маврикія Стратега та ін.). Етнографія й 

етнологія як засоби коригування історичної інформації: механізми зіставлення 

народознавства з археологією, історією та літературознавством у дослідженнях 

провідних славістів (Д. Антонович, Б. Рибаков, М. Попович, О. Потебня, 

Хв.Вовк, М. Ткач та ін.).  

Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов’ян: 

мізинський, трипільський, черняхівський. Палеолітичні та мезолітичні знахідки 

на території України. Мезоліт на території України: характер матеріальної 

культури, релігійних вірувань і мистецтва трипільських племен. Трипілля як 

архетипічний прообраз картини світу праслов’ян. Історичні трансформації 

трипільської культури. Культура “скіфів-землеробів” на території Великої 

Скіфії як основа етногенезу слов’ян: основні пам’ятки та тенденції розвитку (за 

Геродотом). Скіфська культура та її найяскравіші вияви (тріадична картина 

світу, “звіриний стиль”, генеалогічні легенди та міфологічні уявлення). 

Культура антів. 

Релігійні основи картини світу стародавніх слов’ян: тотемізм, анімізм, 

фетишизм, магія. Язичництво як етнокультурний феномен. Специфіка еволюції 

язичництва стародавніх слов’ян (за Б. Рибаковим): первісний мисливський 

дуалізм (культ упирів і берегинь), землеробський солярно-вегетативний 

прамонотеїзм (культ Рода і рожаниць), розвинуті і структуровані політеїстичні 

вірування елітарного військово-дружинного походження (культ Перуна і 

пантеон Володимира). Ключові цінності язичницької ідеології: етноцентрична 



солідарність, колективізм, рід, ерос, космос, материнство і плодючість, 

тотальне одухотворення природи. 

 

2. Специфіка українського діалогу культур доби Середньовіччя: Київська 

Русь в контексті християнізації слов’янських земель і методика 

вивчення на уроках історії у контексті полікультурності 

Специфіка розвитку культури Київської Русі на перехресті культур: 

проблема діалогу києворуської культури з візантійською традицією. Античність 

та її рецепції у ментальності києворусичів. Динаміка діалогу культури 

Київської Русі з греко-візантійською цивілізацією як семантична та 

культурологічна проблема (Ю. Лотман). Латинські традиції в культурі 

Київської Русі. Київська Русь і феномен Сходу: вплив на формування культури 

“Дикого поля” (за Л. Гумільовим) та Індії (за В. Шохіним). Мотив Чужого в 

культурі Київської Русі і типи ставлення до нього. 

Картина світу Київської Русі. Причини і наслідки християнізації у 

культурно-історичному вимірі (за М. Брайчевським). Релігійний синкретизм як 

основа світобачення. Київське християнство як етнокультурний феномен і його 

головні риси: толерантність, демократизм, гуманістичність, соборноправність, 

софійність, полікультурність. Загальні принципи релігійної картини світу 

Київської Русі як складової середньовічного світобачення (теоцентризм, 

креаціонізм, дуалізм, символізм, телеологізм, есхатологізм) та їхнє конкретне 

національне наповнення (за текстами першоджерел). Образ Софії як ключовий 

смисл давньоруської культури, його релігійні, філософські та художні 

інтерпретації (за С. Аверінцевим). Розкриття концептуальних положень 

софіології через семантику храму Софії Київської (В. Горський і його школа). 

 

3. Крос-культурні процеси в Україні доби Козаччини. Українське бароко 

як діалогічний феномен та методика їх вивчення. 

Культурно-історичні передумови та загальноцивілізаційний контекст 

формування козацької культури. Культура України польсько-литовської доби 

як історична трансформація галицько-волинської культури. Вплив культури 



України на життя Литовського князівства. Перші книгодрукарні слов’ян. 

Культурологічне значення діяльності Івана Федорова. Основні тенденції 

розвитку релігійного життя: конфлікт православ’я та католицизму в Україні, 

Берестейська церковна унія 1596 р., її причини та наслідки. Братства як 

феномен національної культури: роль братських шкіл у розвитку освіти та 

збережені етнокультурної ідентичності в умовах діалогу-конфлікту.  

Козацтво як соціокультурний і світоглядний феномен. Картина світу 

козаків у контексті міфологічної географії: поняття “світу навиворіт” 

(М. Попович) і карнавальної культури. Пісенно-поетична творчість і світська 

освіта козаків. Козацькі літописи (Роман Ракушка-Романовський, Самійло 

Величко, Григорій Граб’янка).  

Українське бароко як найбільш яскравий світоглядний і художній 

феномен козацької України: загальнокультурні риси та національна специфіка. 

Філософський зміст і вишуканий символізм барокової культури України, її 

естетичні риси (вигадливість форми, поліхромність, контрастність, 

мальовничість, декоративність, динамізм, метафоричність) на прикладі 

архітектури (“козацькі собори”) й іконопису (емблематичні зображення 

“Христос-Пелікан”, “Діва Марія з мечем у серці” тощо). Філософування 

Григорія Сковороди як модель барокового світовідчуття: розкриття ключових 

цінностей сковородинівської філософії як транснаціональних символів 

(“серце”, “сродна праця”, “Мир-город”, “кульгавий і сліпий” тощо). 

 

4. Пробудження національної самосвідомості у період української 

“класики” та етнокультурна ідентифікація українців на перетині 

цивілізаційних впливів і методика вивчення на уроках історії  

Культурно-історичні чинники формування національної самосвідомості: 

російсько-турецькі війни, скасування козацької автономії, ліквідація 

Запорізької січі, повстання декабристів. Вихід у світ травестійно-пародійної 

поеми “Енеїда” І. Котляревського як культурна подія, її наслідки (утвердження 

в культурному процесі живої народної розмовної мови й інституціалізація 

української класичної літератури).  



Українська література ХІХ ст. як світоглядна система і художній шедевр. 

Тарас Шевченко як культурологічна персоналія: роль творчості Кобзаря у 

формуванні національної картини світу. Універсалії й архетипи української 

культури у національних образах поезії Шевченка (“Сліпа”, “Тополя”, 

“Причинна”, “Катерина”, “Перебендя”, “Гайдамаки” тощо). Літературні 

процеси в Україні після Шевченка: Марко Вовчок, Л. Глібов, С. Руданський, 

А. Свидницький, Ю. Федькович. Спроба інтерпретації постаті Т. Шевченка як 

транскультурної персоналії: україно-російський діалог-конфлікт. 

 

5. Розвиток української культури в контексті періоду “кризи культури” 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.(етноцентричне і діалогічне нач.) та методика його 

вивчення на уроках історії  

Етноцентричні пріоритети розвитку культури України в кінці ХІХ ст.: 

зростання визвольних тенденцій, посилення суспільного руху. Розвиток освіти: 

культурна праця прогресивних педагогічних діячів (Х. Алчевська, 

С. Васильченко, Б. Грінченко). Культурна роль “Просвіти”. Активізація 

досліджень з фольклористики як вияв тенденції до національного 

самовизначення в контексті неоромантичних умонастроїв.  

Поворот на діалог із Заходом як домінанта мистецько-естетичного буття 

України на зламі ХІХ ст. Загальна характеристика еклектизму як художнього 

стилю. Основні пам’ятки архітектури еклектики. Вплив еклектизму на 

формування ключових художніх стилів початку ХХ ст.: неоромантизму, 

супрематизму, експресіонізму. Національна специфіка неоромантизму (на 

прикладі культурологічного аналізу етнокультурних архетипів у поетичній 

творчості Лесі Українки). Український авангард початку ХХ ст. (К.Малевич, 

М.Бойчук): специфіка художньої картини світу (ірраціоналізм, індивідуалізм, 

орієнтація на екзистенційний досвід, усвідомлено експериментальний і 

революційно-руйнівний характер, синтетичність, містична символіка, 

космологізація та філософізація фольклорних образів, глобальність масштабу, 

поширення етнокультурних архетипів до рівня всесвіту, зрощення магії та 

науки тощо).  



 

Творчі завдання 

Виконання цих завдань передбачає, що підбиття її підсумків буде 

відбуватися як діалог у вигляді рольової гри – змагання “героїв культури”. 

Методологічною основою подібного заняття слугує “школа діалогу культур” 

В. Біблера, зокрема його ідеї щодо синхронізації спілкування представників 

різних ціннісних спектрів навколо спільних “точок подиву” (універсалій 

культури) за естетичним критерієм – на основі уподібнення духовної історії 

мистецтв. Переможець обирається підрахунком балів. Кожен студент, 

обираючи тему доповіді, здійснює герменевтичне проникнення у тип 

ментальності, притаманний для тої чи іншої парадигми відповідної теми. Так, у 

нашому випадку це можуть бути загальні герої-комуніканти: Я, Інший, Третій 

(перша тема); донор і реципієнт (в конкретно-історичній трактовці 2 теми); 

герої – представники різних церков, общин і конфесій, кожен із яких має свої 

переконання (3 тема); герої – носії різних моделей ідентичності – 

монокультурні, полікультурні герої і транскультурні постаті (4 тема); сучасні 

герої – носії різних міфологізованих регіональних топосів і політичних 

уподобань, пошуки злагоди між ними (символіка “майдану” у 5 темі). Кожен 

учасник рольової гри, обираючи свого героя, повинен не тільки виголошувати 

промову “від його імені” (емпатія), але й вступати у дискусії з іншими героями 

відповідно до пріоритетів своєї культурної ролі. Виграє у цій грі той, хто 

набрав найбільшу кількість балів за влучну доповідь та адекватні дискусійні 

запитання під час інтерактивного спілкування з групою. 

 

1. Комунікація діалог, самотність: порівняльний аналіз категорій.  

Для розв’язання цього завдання студенту необхідно знати основні 

напрями диференціації понять комунікації, спілкування та діалогу, зокрема, 

концепцію М. Кагана про суб’єкт-об’єктне та суб’єкт-суб’єктне спілкування і 

концепцію Ю. Лотмана про автокомунікацію за схематикою: “Я – Я”. Особливе 

значення слід приділити такому поняттю, як внутрішній діалог (М. Бахтін), 



через який вийти на деконструкцію самотності як відправної точки й одночасно 

трансцендентальної межі діалогу як руху до самості. 

 

2. Україна як культура-донор та Україна як культура-реципієнт: 

культурологічний аналіз діалогічних ситуацій у національній історії. 

Для розв’язання цього завдання необхідно знати концепцію динаміки 

діалогу як семіотичної циркуляції інформації, вироблену в межах Московсько-

Тартуської школи. Наявність у діалозі культур активного (адресанта) та 

пасивного (адресата) начал, їх відносність, почергова активність позицій і 

взаємна зверненість обумовлюють тріадичну структуру діалогу як руху від 

наслідування через протест до творчості, що необхідно продемонструвати на 

різних етапах української історії. 

 

3. Конфесійні конфлікти в Україні та шляхи їх подолання. 

Ключовою позицією запропонованої теми є інтерпретоване 

герменевтичною критикою П. Ріккера поняття релігійної толерантності як 

лабільної якості, що має схильність через іронічну лояльність обертатися на 

“своє інше” у вигляді конформізму та релятивації. Щодо національної історії 

йдеться про успішність застосування означеного поняття до окремих 

конфліктних ситуацій (наприклад, у ситуації протистояння “православного 

вузла”, неорелігійних і традиційних релігійних систем) і про відмову від 

закликів до толерантності там, де вона неможлива (виправдання злочинів, 

деструктивної діяльності харизматичних сект, асоціальної поведінки етнічних 

меншин, репресій за національною ознакою тощо). Також це питання 

передбачає висвітлення проблеми одночасної включеності та невключеності 

переконань у дискурс інтеркультурних відносин, які, у першому випадку, 

досягають глибини спілкування, але загрожують ортодоксальністю, а в 

другому, – зберігають толерантність, але набувають поверховості. Результатом 

діалогу-конфлікту є криза культури, інтерпретована як конструктивний процес 

зміни ціннісної парадигми культури внаслідок її зіткнення з іншою 

цивілізацією. 



 

4. Типи культурної ідентичності в Україні. 

Одне з найскладніших питань теми, що присвячується порівняльному 

аналізові моделей ідентифікації суб’єкта в Україні від культурної-історичної 

ретроспективи і до сучасності. Для розв’язання цього запитання, варто 

ознайомитися с діалогічною теорією транскультури як моделі ідентифікації 

М. Епштейна та Л. Тульчинського, концепцією крос-культурної ідентичності 

Є. Сурової, етнокультурними теоріями ідентичності П. Кралюка та 

В. Личковаха. Проблемне ядро теми – моделювання ідентичності залежно від 

типу ставлення до Іншого в аспекті ідеї “осьового часу” К. Ясперса як вододілу 

Міфу і Логосу – співвідношення космосу родоплемінних міфопоетичних 

кланово-корпоративних “своїх” у їх протиставленні себе хаосу “чужих” 

(колективістська групова приписана монокультурна ідентичність) – та 

раціонально-теоретичних філософських цивілізаторських “інших серед інших” 

(індивідуалістична особистісна сконструйована полікультурна ідентичність). 

 

 

5. “Мала Вітчизна” як топос діалогу культур (прикладний 

культурологічний аналіз семантики “майдану” як образу-поняття 

філософської репрезентації міста). 

Творче завдання – передбачає самостійний добір джерел з прикладної 

культурологічної теми. Нею постає герменевтична інтерпретація топосу “Малої 

Вітчизни” як семантичного комплексу, вираженого через феномен центральної 

площі міста (“Майдану”). Застосовуючи діалогічну методологію, студент на 

прикладі Майдану Незалежності в Києві обґрунтовує ідею еволюції міфологеми 

“Майдану” від центрованої (традиційної) – до децентрованої (нетрадиційної) 

структури, від архетипу мудрості – до архетипу свободи, від ідентичності Я – 

до ідентичності Іншого і Третього. 

Крім того, подібні завдання може бути виконано у вигляді реферату, але з 

обов’язковим наголосом на використанні здійснених студентами наробок на 

уроках історії у загальноосвітній школі 



 


