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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Початок третього тисячоліття 

характеризують процеси інформатизації та глобалізації світу, комунікативним 

виміром яких є аудіовізуальний режим функціонування медіа. Людство 

поступово, а сьогодні глибинно, відчуває відповідальність своєї онтологічної 

одиничності. Попри всю різноманітність культур у наш час відбувається 

взаємопроникнення інформації, утворюється єдиний аудіовізуальний код 

комунікації, транслінгвістичною світоглядною основою якої є 

загальнолюдський смисл буття: ті над-історичні цінності, що зберігають своє 

значення в перекладах на різні мови, знаково-символічні системи. І якщо 

можливістю глобального полілогу стає сформований медіапростір, то основою 

цієї комунікації, платформою взаєморозуміння виступають вузлові культурно-

смислові конструкти, що розгорнулися в часі як соціальні світи, цивілізації та 

спрямували рух актуальних перетворень сьогодення. Тому висвітлення їх ролі у 

нечуваному в попередній історії солідаризуючи-евристичному 

аудіовізуальному сегменті інформаційного простору є затребуваною 

проблемою, насамперед, філософсько-культурологічного дискурсу. Особливо 

гостро вона звучить в аспекті стрімкого розвитку комунікативної сфери 

України, смислоорієнтаційна тенденція якої наразі перебуває в оптиці 

преференцій та акцентованої прозорості соціокультурних трансформацій. 

Світосприйняття та світорозуміння сучасної людини як 

сенсоорганізуючий конструкт відношення «Людина – Світ» ґрунтується на 

основі образу соціальної реальності, що інтегрує фундаментальні смисли 

попередніх епох і теперішні досягнення в інформаційній сфері суспільства. 

Його медіапрезентація підпорядковується певній граматиці доступу до даних, 

яка визначається властивостями нових смислів-знаків екрана: від тих, що 

зображенні на моніторі, до тих, які не наочні, проте також вкарбовані в 

аудіовізуальний простір буття. Питання постає не лише як необхідність 

встановити культурні смисли в історичній динаміці формування соціального 

досвіду, але, насамперед, з’ясувати сучасні вектори трансформації 
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комунікативно-смислового контексту аудіовізуальної системи 

культуротворення. 

У науковому дискурсі проблема культурних смислів відображає 

формування теоретично-векторного поля досліджень інформаційно-

семіотичної, феноменологічної, соціологічної спрямованості. Зокрема, її 

розуміння пов’язане із концепціями семіотичної стратегії У. Еко, А. Карміна, 

феноменологічної А. Шейкіна, філологічної Г. Кнабе, антропологічної К. Гірца, 

соціологічної Н. Костенко, А. Ручки, інших вчених. Проте питання смислів має 

свою історико-філософську ретроспективу, починаючи з античних мислителів. 

Так, лише у ХХ столітті генезис цього концепту представлений дослідженнями 

феноменологічного підходу Е. Гуссерля, Г. Шпета, А. Щюца; герменевтичних 

поглядів Г. Гадамера; напрямом теорій екзистенціалізму М. Гайдегера, 

К. Ясперса; філософії життя В. Франкла; контекстами постмодернізму 

Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, Ю. Кристевої та інших авторів. Спрямованість 

стратегій наукової полеміки дає можливість різноаспектно представити роль 

культурних смислів в організації простору і часу буття людини, що здійснено в 

роботі шляхом звернення, як до вказаних напрямів, так і до таких концепцій 

гуманітаристики, як інтуїтивізм (А. Бергсон), аналітична психологія (К. Юнг), 

структуралізм – семіотика (С. Лангер, Л. Ліч, Ю. Лотман, Ч. Пірс), 

соціокультурологія (Ж. Бодрійяр) та інші розвідки. 

Оскільки нашим дослідницьким проектом є вивчення трансформації 

смислів у процесі комунікації, то відповідний вектор наданий зверненням до 

філософських поглядів К. Апеля і Ю. Габермаса, соціологічної теорії 

комунікації Н. Лумана, культурологічних рецепцій В. Флюссера. 

Концептуалізуючими щодо аудіовізуальної основи комунікації виявилися ідеї 

М. Маклюена та постановка проблеми в теоріях Ч. Гіра, Л. Мановича. 

Діалогічний підхід щодо смислів культури запропонований у 

дослідженнях М. Бахтіна, Д. Леонтьєва. Аксіологічний аспект сенсів 

представлений працями неокантіанства В. Віндельбанда, Г. Ріккерта, 

концепцією духовної цінності світоосмислення через «символічну форму» 
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Е. Кассірера. Теоретичний вектор вивчення проблеми відзначений вагомим 

впливом постструктуралізму Р. Барта. Питання культурних смислів обумовило 

звернення до культурологічних рецепцій Р. Бенедикта та Ф. Боаса; 

культурантропологічного підходу: В. Вундта, М. Мосса, Д. Спербера, Л. Уайта 

та інших вчених. У межах нашої роботи предметно-важливими є погляди 

символічного інтеракціонізму П. Бурдьє, який вивчав смисл в аспекті досвіду, 

практики; авторів естетико-культурологічного напряму, які працювали у сфері 

дослідження: картини світу – С. Аверінцев, В. Бичков; культурної пам’яті – 

Я. Ассман; медіапростору – К. Разлогов, А. Черних та інші вчені.  

Проблема смислів в українській науковій традиції актуалізована працями 

представників антропологічної школи філософії – С. Кримським, 

В. Табачковським, В. Шинкаруком; смисл як значення, мета та цінність – 

Г. Аляєвим; світоглядні аспекти – В. Лубським; історичний досвід 

репрезентації смислів – О. Александровою, І. Бондаревською; у контексті 

культури особистості – Л. Довгою; конструкт соціального смислу – 

О. Супруненком. Культурологічний вектор цієї проблеми виокремлюється у 

вивченні інноваційних змін медіареальності дослідницею К. Батаєвою; у 

напрямі осмислення мистецтва як форми культури – Л. Левчук, В. Панченко; 

підхід естетизації медіапростору – О. Павловою; в аспекті «зображувальної 

культури» – Ю. Легеньким; у контексті «естетичного потенціалу фізіологічних 

почуттів» у художній творчості – О. Оніщенко; в можливостях «реалізації 

смислового послання медіапродукту» – Р. Шульгою; в теорії екранних 

мистецтв – С. Безклубенком; секуляризації культури – В. Головей; в уточненні 

«картини світу» – І. Живоглядовою; у вимірі сучасних трансформацій 

соціального простору – Т. Гуменюк, І. Федоровою; в інтенціях «смислової 

динаміки форм візуальної репрезентації» – О. Пушонковою; вектор історії – 

сучасності вітчизняної культури розглядали П. Герчанівська, О. Кривда, 

І. Покулита; «сигнатури» – В. Личковах; міждисциплінарні розвідки – 

В. Жовтянська, М. Наумова, Д. Рощин.  



7 

В антропологічному вимірі трансформації медіасфери проблему смислу 

розглядали М. Вейнстейн, П. Віріліо, Ф. Геміт, А. Крокер, український вчений 

І. Девтеров. Візуальний поворот медіакомунікації представлено концепціями 

А. Горних, Ф. Джеймісона, О. Петровської, О. Рождєствєнської. Також серед 

вчених, які зверталися до трактування естетичної проблематики медіакультури, 

слід відзначити представників франкфуртської школи Т. Адорно, В. Беньяміна, 

Г. Маркузе. Проблема естетизації повсякденності презентована поглядами 

В. Вельша, вектор естетизації медіареальності наданий працями О. Аронсона, 

А. Берліанта, Г. Гумбрехта. У контексті дослідження ми звертаємося до таких 

феноменів, як «гра» та «віртуалізація гри», що детермінує осмислення 

концепцій Й. Гейзінгі, Д. Рітцера, українського вченого М. Бровка. Проблемою 

віртуалізації реальності займалися Д. Єляков, Д. Іванов, А. Носов та інші 

автори.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є завершеним дослідженням, виконаним на кафедрі філософії 

факультету соціології і права НТУУ «КПІ» згідно з науковим напрямом 

кафедри, тема якого: «Дослідження методів розвитку творчої особистості» (№ 

0107U0000981). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні особливостей трансформації 

культурних смислів через контекстуальні перетворення аудіовізуальної 

комунікації. 

Досягнення мети потребує постановки та реалізації таких завдань: 

- встановити теоретико-методологічні виміри концепту «культурний 

смисл» у філософсько-культурологічному дискурсі; 

- охарактеризувати аудіовізуальну комунікацію в контексті 

культурології; 

- проаналізувати вектори трансформації культурних смислів у 

медіакомунікації; 

- розглянути культурні смисли як ідеаційні конструкти у рецепціях 

картини світу та репрезентації культурної пам’яті; 
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- дослідити смислогенез медіапростору та медіачасу в аудіовізуальній 

комунікації – аспект віртуальної реальності; 

- виявити культуротворчий контекст медіареальності як естетичну 

інтенсивність у формуванні смислів тілесності; 

- визначити естетичні коди культурних смислів аудіовізуальної 

комунікації. 

Об’єкт дослідження: комунікативні засади культурних смислів. 

Предмет дослідження: взаємовплив трансформації культурних смислів та 

динаміки процесів аудіовізуальної комунікації. 

Методи дослідження. Методологічні орієнтації філософсько-

культурологічної стратегії у з’ясуванні особливостей трансформації культурних 

смислів передбачають діалектичні засади їх пояснення. У роботі використано 

компаративістський принцип контекстуального аналізу та системного підходу, 

що надало можливість визначити комунікативні виміри у цілісній структурі 

функціонування культурних смислів. Дослідження аудіовізуальної комунікації 

сформувалося на основі міждисциплінарної стратегії. Порівняльно-

морфологічний метод дозволив експлікувати логіку конструювання смислів як 

процесу, історично детермінованого картиною світу, системою цінностей – 

ядром культури та культурною пам’яттю. Лінгвістично-генетичний метод 

обумовив з’ясування етапів становлення концепту «культурний смисл» у 

філософсько-культурологічному дискурсі. Феноменологічний метод дозволив 

здійснити дескрипцію наявних естетичних аспектів трансформації культурних 

смислів. 

Методологічно визначальною щодо розуміння історико-культурної 

динаміки аудіовізуальної комунікації стала концепція М. Маклюена. 

Семіотичний підхід теорій Р. Барта, У. Еко застосований в інтерпретації кодів 

аудіовізуальної стратегії медіакомунікації; прийом їх бінарної класифікації 

базувався на структурно-герменевтичному принципі, реалізованому в працях 

Ч. Гіра, Л. Мановича. 
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Наукова новизна дослідження полягає у розкритті особливостей 

аудіовізуальної комунікації як процесу функціонування смислів в 

інформаційному просторі культури. Зокрема, здійснено вивчення комунікації в 

аспекті трансформації культурних смислів як ідеаційних конструктів та 

аудіовізуальної структури образу світу. Наукова новизна ґрунтується на 

інтегративній стратегії культурологічного підходу до вивчення вказаної 

проблематики.  

Результати, винесені на захист, сформульовані у таких положеннях: 

Вперше: 

- встановлено співвіднесеність філософсько-культурологічних та 

міждисциплінарних контентів дефініції «культурний смисл». У теоретичній 

рефлексії з’ясовано та обґрунтовано, що значення цієї дефініції 

взаємообумовлено концептами «сенс», «сутність», «ідея», а також поняттями 

«смислозапитання сущого» (М. Гайдегер), «напередрозуміння» (Г. Гадамер), 

«дискурсивність сенсу» (Ж. Дельоз), «слід смислу» (Ж. Дерріда), 

«смислопороджуючий механізм» (У. Еко), «змисл» (І. Франко), «ідеаційний 

конструкт» (А. Шейкін) та іншими, що є контекстуально-розкриваючими 

культурний смисл і мають парадигмальне щодо історико-культурних періодів 

теоретичне значення; 

- охарактеризовано аудіовізуальну комунікацію як цілісність, 

синестезійність зоро-слухового режиму сприйняття, що в динаміці розвитку 

набувала смислової специфіки, культурного коду аудіотактильної, візуально-

писемної та друкованої й аудіовізуальної комунікації. Надано пояснення зоро-

слуховій комунікації з точки зору сенсорності процесу – в контексті 

трансформації сенсу спілкування встановлено сутнісну відмінність 

«візуального» як «оптичного», «очевидного», «наочного» та «аудіального» як 

«акустичного», «звук – фон», «звук – ритм»; 

- проаналізовано вектори трансформації культурних сенсів 

медіакомунікації у формуванні смислового ядра культури на основі розімкненої 

цілісності, «поверхні сенсу» (Ж. Дельоз) та ігрового принципу гіпертексту в 
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умовах мультимедійної комунікації. Доведено, що в медіакомунікації 

генеруються смисли: образу людини, що «самостворює сенси» (М. Маклюен) та 

образу світу в мозаїчності культурних кодів семіосфери; 

- розглянуто культурний смисл як ідеаційний конструкт та з’ясовано, що 

його філософсько-культурологічний концепт репрезентує світоглядні 

характеристики мислення та умови комунікації на підставі змісто- та формо-

утворюючих конструктів картини світу, культурної пам’яті: смислових моделей 

континуальності часо-простору, діалоговості «Людина – Світ». Обґрунтовано, 

що зміна типу та культурного коду аудіовізуальної комунікації 

взаємообумовлена трансформацією смислів: «образу людини» та «образу 

світу». 

Уточнено: 

- досліджено особливість комунікативної трансформації культурних 

смислів медіасфери та обґрунтовано вплив процесу сенсоутворення віртуальної 

реальності на смислогенез життєвого світу людини через дискурси 

медіатекстів. Це відображається у вимірах «медіахронотопу»: «медіапростору», 

«медіачасу» та «медіаобразу людини»; 

- виявлено, що тенденція естетизації реальності в аудіовізуальній 

комунікації актуалізується через процес формування культурно-смислового 

контексту естетичної інтенсивності медіареальності і стратегію трансформації 

сенсів тілесності, присутності як ефекту співбуття («спільності - в - образі» – 

О. Аронсон) у віртуальній реальності.  

Отримало подальший розвиток: 

- визначено естетичні коди культурних смислів інтертекстуальності в 

аудіовізуальній комунікації як бінарність опцій сенсоутворення у проекціях: 

«портретне – пейзажне», «наративне – монтажне». Обґрунтовано, що ці режими 

конструювання медіареальності є трансформаційною спрямованістю смислів та 

їх презентацією засобами аудіовізуальної комунікації. 

Теоретичне і практичне значення. Отримані результати сприятимуть 

подальшому поглибленню філософсько-культурологічного вивчення специфіки 



11 

трансформації культурних смислів засобами аудіовізуальної комунікації. 

Перспективна значимість дослідження обумовлюється тим, що висновки 

роботи можуть бути використані для інтердисциплінарних конотацій сучасних 

проблем теорії культури та інноваційного вектора осмислення історії культури. 

Матеріали дисертаційної роботи мають потенціал практичного втілення у 

процесі розробки нормативних курсів, спецкурсів, розділів навчальних 

посібників з культурології. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, здійсненим на основі наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Усі сформульовані висновки і положення новизни 

обґрунтовані автором на підставі особистих теоретичних досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

обговорювалися на методологічних семінарах та засіданнях кафедри філософії 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» та були викладені у доповідях на науково-практичних конференціях: 

1) VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

управління: перспективні ідеї та технології» (01–02 грудня 2011 р., м. Київ); 

2) XII Міжнародна науково-практична конференція «Творчість як спосіб буття 

свободи» (16 травня 2013 р., м. Київ); 3) Міжнародна науково-практична 

конференція «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті 

глобальних процесів» (28–29 листопада, 2013 р., м. Київ); 4) Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: виклики 

інформаційної епохи» (2013 р., м. Київ); 5) XVII Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та аспірантів «Дні науки ФСП»: «Свобода та 

соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» 

(2014 р., м. Київ); 6) Міжнародна науково-практична конференція «Великі 

війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914–2014» 

(27–28 листопада 2014 р., м. Київ); 7) Всеукраїнська науково-практична 

конференція присвячена 50-річчю проекту ОГАС «В.М. Глушков – піонер 

кібернетики» (11 грудня 2014 р., м. Київ); 8) Всеукраїнська науково-практична 
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конференція «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти 

випереджаючої освіти для сталого розвитку» (11 грудня 2014 р., 

м. Дніпропетровськ); 9) Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної науки» (5–6 грудня 2014 р., м. Львів); 

10) Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні, методичні і 

практичні проблеми соціології, історії та політології» (19–20 грудня 2014 р., 

м. Херсон). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

викладено у 18 наукових публікаціях: 7 статтях, з яких 5 у переліку фахових 

наукових видань України (з них 1 має наукометричний статус), 2 – у наукових 

періодичних виданнях інших держав. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи обумовлені специфікою 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою і завданнями 

дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів (семи 

підрозділів), висновків та списку використаних джерел (272 найменування, з 

них 17 іноземними мовами). Повний обсяг дисертації 206 сторінок (основна 

частина – 182 сторінки). 



13 

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ В АСПЕКТІ 
КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

1.1. Теоретико-методологічні засади концепту «культурний смисл»: 

історико-філософський та культурологічний підходи 

Соціокультурну динаміку сьогодення характеризують трансформаційні 

процеси на всіх рівнях соціальної реальності. Специфіку цих перетворень 

відображає комплекс факторів, серед яких одними із визначальних виступають 

інформаційно-комунікаційні зміни та формування медіапростору кінця ХХ – 

початку ХХІ століття. Ситуація тенденційності й водночас нестабільності 

багато в чому обумовила появу певного стереотипу в розумінні сучасного 

соціуму як перехідного етапу до інформаційного суспільства. Перехідність в 

історичному контексті вказує на особливий період переформатування 

смислоконсолідуючих векторів культури, можливу втрату неактуальних та 

утворення нових сенсів і значень щодо суспільних реалій часу. Погляд на 

проблему з історико-філософської, культурологічної ретроспективи надасть 

можливість аналізувати сучасність як простір утворення, перетворення, 

трансляції та ретрансляції культурних смислів у цілісно-історичному масштабі 

цивілізації. 

Одним із пріоритетних напрямів дослідження смислоутворюючих 

процесів суспільного розвитку є значення світоглядних та ціннісно-

прагматичних основ буття. Те, що реалізується як нові смисли й теоретично 

фіксується на рівні парадигми, глибоко ініційовано детермінантами культури як 

способу самоорганізації людства. Суспільство сьогодення намагається 

зрозуміти та простежити кореляцію між такими аспектами як роль культурного 

досвіду (соціальної, історичної пам’яті), традицій (функціонування знаково–

символічних систем) та новацій (інтелектуальних, технічних й технологічних 

здобутки) для розвитку і дослідження моралі, науки, мистецтва та інших форм 

свідомості. Саме вони відображають та втілюють ціннісно-конструюючі 

домінанти епохи, що становлять стрижневу основу культурних смислів того чи 

іншого історичного періоду. Особливої актуальності набуває висвітлення цієї 



14 

проблематики в контексті сучасного масштабу медіа-процесів, комунікативна 

функція яких дедалі більше тяжіє до універсалізації, навіть схематизації 

культурних смислів. Слід зазначити, що головну роль у презентації культурних 

смислів сьогодення відіграє аудіовізуальний ресурс медіа, який має унікальний 

вплив на всі процеси життя та на учасників цих процесів.  

Відправним виміром розуміння смислогенезу в культурі як соціальній 

системі є спектральність самого концепту «культурний смисл», тому 

необхідним постає завдання щодо його уточнення. Сучасний український 

дослідник О. Супруненко вказує: «Смисловий ракурс бачення світу останнім 

часом все більше актуалізується в наукових колах соціогуманітарного 

спрямування, формуючи таким чином вектор оформлення своєрідного 

«смислового» підходу міждисциплінарного значення. Але перше, що поєднує 

та водночас роз’єднує науковців, це загадковість даного ноумену: про смисли 

сказано багато, але мало, що відомо; існує ціла низка дефініцій «смислу», проте 

важко погодитись або заперечити  будь-яку з них. Отже, сам конструкт 

«смислу» залишається terra incognita і потребує операціоналізації в межах 

окремої дисципліни, з огляду на міждисциплінарність смислового дискурсу» 

[206, с.72]. Категорія «смисл» має насамперед філософський контекст, який 

неможливо звести лише до тлумачення поняття, оскільки сам смисл і виступає 

конституюючим принципом собі-пояснення людиною світу, логікою єдності 

буття й свідомості та сутнісною характеристикою явищ. У цьому аспекті 

категорія «смисл» взаємовизначається поняттями «сутність», «субстанція», 

«ідея», «істина» та дефініціями авторських концепцій в історії філософської 

думки. Іншим важливим контекстом тлумачення смислу є міждисциплінарний 

дискурс. До нього належать семантичні, аксіологічні, феноменологічні та інші 

«розгортання та редукції смислу» (О. Супруненко), через звернення до яких і 

можна пояснити дефініцію «культурний смисл». Це поняття розглядається в 

аспекті взаємопоставання процесів засвоєння дійсності й організацією системи 

спілкування, згідно з яким смислогенез у культурі відбувається як формування 

ідеаційних конструктів, реалізованих у символічному зв’язку культурних 
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об’єктів, які комунікативно «функціонують» у формі знаково-інформаційних 

систем. 

Культурологічний вектор проблеми надає можливість не лише врахувати 

міждисциплінарність підходу, а й відображає систематизуючу стратегію в 

розумінні культурних смислів з погляду їх історичної, соціальної 

обумовленості та в аспекті інтеграційно-комунікативної основи культури. У 

дослідженні культурних смислів в аудіовізуальному контексті визначальним є 

принцип, відповідно до якого їх створення відбувається через формування 

взаємодійної системи знаків-значень у процесі комунікації. 

Окремої складності в розгортанні сучасного дискурсу щодо культурних 

смислів набуває питання мовної фіксації, трансляції та перекладу, тому 

неможливо не врахувати також лінгвістичну специфіку терміна «культурний 

смисл». Цей аспект загостюється через такий чинник: у вербальній стратегії 

найбільшою мірою артикульованості актуалізується прозорість зв’язку 

значення з означуваним й тим знаком, яким позначається означення. У різних 

мовах існують синонімічні гнізда, лексеми в яких відображають аспекти 

означуваного поняття і можуть взаємодоповнювати одна одну. Так, до слова 

«смисл» в українській мові є поняття «сенс», «глузд», «зміст», «значення» 

тощо, які далеко не однаково можуть бути використані для уточнення категорії 

«смисл». Важливий зв’язок «смислу» із «мисленням», «осмисленням», а 

поняття «сенсу» із «сенсорністю», отже, відчуттями, інтуїтивністю. 

Український вчений Г. Аляєв вказує: «… смисл може розумітися як мета- і 

найчастіше саме так і розуміється, коли мова йде про смисл життя, що 

сприймається, як сукупність окремих подій, тобто, власне, про смисл цих її 

окремих проявів, подій. < …> оскільки мета має бути досягнута, її варто 

«помацати», відчути. До речі, тут й етимологія допомагає – англійською «sens» 

є і смислом, й почуттями» [6, с. 29]. Отже. в спрямованості наукової рефлексії 

має місце термінологічне наповнення (мета, сенс – почуття) контенту «смисл» 

саме через життєво-орієнтуючу затребуваність сьогодення. Актуальність цієї 

тенденції представлена працею колективу вітчизняних вчених «Смислова 
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морфологія соціуму» [203], зокрема в якій Н. Костенко наголошує: 

«Зберігається напруженість між мовами досліджень інституціональної 

культури, легітимованих смислів і смислів як суб’єктивних корелятів, 

інкорпорованих у дію…» [102, с. 40]. Тобто свого роду визначальним етапом 

висвітлення проблеми культурних смислів є встановлення соціокультурної та 

концептуальної багатовимірності смислу. Так ще одним україномовним 

відтінком спектральності його позначень є «глузд». Не зазіхаючи на понятійний 

потенціал цього слова, ми все ж акцентуємо суспільно-мотивований аспект 

рефлексії смислу як здорового глузду. В зазначеній вище праці українська 

дослідниця Р. Шульга розмірковує про те, що «Оточуючим не завжди зрозумілі 

сутність і ціна причин, які спиймаються іншою людиною як життєва 

катастрофа, настільки вони можуть вважатися незначними з точки зору 

здорового глузду» [247, с. 208]. Далі авторка зазначає: «У буденній свідомості, 

як відомо, рефлексія, тим більше саморефлексія зводиться до практичного і 

перевіреного досвідом «здорового глузду» [247, с. 208]. Ці роздуми, як 

спрямовують перспективи дослідження смислу в аспекті репрезентації досвіду, 

так і підкреслюють його усвідомлення в проекції «здорового глузду».  

У зверненні до україномовної специфіки тлумачення смислу як глузду 

також можливий інший вектор проблеми – однією із негативно вживаних 

версій фіксації деструктивно-смислового конфлікту є слово «глузувати». Крім 

оціночної неетичності такої дії існує й свого роду сенсо-позитивний його вимір, 

що відображає соціокультурну роль процесу співставлення «легітимованих 

смислів і смислів як суб’єктивних корелятів, інкорпорованих у дію». Тобто 

наведений Н. Костенко морфологічний аспект смислів втілюється в 

комунікативній експресії їх соціальної структури.  

В контексті лінгвістичних, семантичних розвідок проблеми культурних 

смислів слід також зазначити, що актуальним питанням є розгорнута 

варіативність: поняття та їх спорідненість в інших європейських мовах. Усе це 

вказує на непросту ситуацію з обґрунтуванням тлумачення «культурного 

смислу». Проте, змістовним є вказаний аспект проблеми в такому: різні мовні 
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відтінки поняття «смисл» відображають його зв’язок із «відчуттям» (smysl – 

чеська мова); «ціллю», «метою» (dasZweck – німецька мова); «сенсорною 

взаємодією» (sensoryinteraction – англійська мова); «здатністю сприйняти та 

відчути» (Der Sinn – німецька мова); «значенням» (meaning –англійська мова); 

сутністю, істинним смислом (gist – англійська мова) тощо. Це, у свою чергу, 

корелює із гносеологічними (перцепція, аперцепція), феноменологічними 

(інтенція) та іншими проблемами філософії. Враховуючи вказане слід 

констатувати, що концептуалізація культурних смислів має відбуватися в 

інтердисциплінарній стратегії дослідження. 

Для того, щоб розкрити філософсько-культурологічний контекст смислів, 

необхідно розглянути становлення цієї дефініції, а також природу трансляції й 

трансформації культурних смислів. Попри значний спектр наукової рефлексії їх 

різних аспектів, праць, які присвячені репрезентації цього концепту й мають 

відповідне методологічне спрямування, доволі мало. До них належать 

дослідження представників інформаційно–семіотичного підходу в 

культурології, зокрема А. Карміна [90]; Г. Кнабе [96], який висловлив думку, 

що «… в усіх конкретних чуттєвих дрібницях життя дихає історична та 

культурна глибина і вся річ у тому, щоб відчути семіотичну фактуру, вловити 

знакові смисли, які виникають, та ті денотати, що за ними стоять» [96, с. 229]; 

постмодерністської стратегії культури У. Еко, культурантропології К. Гірца 

[57], який зазначав: «Здоровий глузд можна піддавати сумніву, спростовувати, 

підтверджувати, розвивати, формалізувати, осмислювати, йому можна навіть 

навчати, проте він буде рішучо відрізнятися від одного народу до іншого. 

Інакше кажучи – це культурна система, хоча і не надто міцно інтегрована. До 

того ж ґрунтується вона на тому ж самому базису, на якому стоять всі подібні 

системи: на впевненості тих, хто нею володіє в її цінності та спроможності» 

[58, с. 57]. Тобто, погляди вказаних представників семіотичного, 

антропологічного підходів спрямовують розуміння смислів у контекст 

культури. 
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Також у дослідницькому проекті «культурних смислів» слід підкреслити 

наукові горизонти, які відкриваються українськими вченими в різних векторах 

проблеми. Це такі напрями, як вітчизняна антропологічна школа філософії – 

С. Кримський [105], В. Табачковський [208], В. Шинкарук [240], започатковане 

С. Кримським пояснення «сигнатур» сьогодні розвиває В. Личковах [123]; 

розвідки соціології культури Н. Костенко, А. Ручки [193], Р. Шульги та інших 

дослідників, в яких конституйована методологічна стратегія соціокультурного 

вектору смислів; контекст інноваційних змін медіа-реальності вивчали 

вітчизняні дослідниці К. Батаєва, О Звернецька; в аспекті мистецтва як форми 

культури – В. Панченко, О. Павлова, І. Федорова, В. Жовтянська, Д. Рощин. У 

різноманітних інтерпретаціях і дискурсах поняття «смисл» та «культурний 

смисл» завжди відображають глибинні процеси, внутрішню логіку 

культуроворення, певні вектори, що вказують на функціонування культури як 

цілісної соціальної системи. 

Американський культуролог Ф. Боас вказує: «Виникло бажання охопити 

смисл культури як єдине ціле» [26, с. 36]. Хоча ця ідея виглядає доволі 

нереалістично й на перший погляд не кореспондує з розумінням смислів як 

системи культури, проте вона вказує на важливий аспект проблеми: культурний 

смисл має відношення до сенсу системи культури, як частина до цілісності. Цю 

думку ілюструє точка зору автора праць із психології Д. Леонтьєва. Дослідник 

підкреслює структурну взаємодію смислу, значення та контексту: «Значення – 

це системна якість набутого смислом слова, виразу в умовах єдності 

смислоформуючого контексту» [119, с. 34]. Подібне тлумачення бачимо у 

М. Ілларійського. У філософсько-правовому дискурсі, де особливо гостро й 

практично доцільно встановити відмінність між правом як вищим проявом 

розуміння свобод людини та правом як законом, автор дає трактування 

дефініції «смисл». Він також використовує поняття «контексту», що дозволяє 

розмежувати «значення» та «смисл». «Проблема смислу у визначеному 

контексті має певне розуміння, проте поза контекстом втрачається це значення, 

однак це не вказує, що нівелюється смисл. У кожному контексті смисл як 
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значення є однозначним» [119, с. 10]. Наведені погляди дослідників мають ще 

один аспект – значення як виражений смисл. Отже, сам спосіб висвітлення у 

знаковій формі транслює смисл через значення.  

Слід вказати, що здебільшого «культурний смисл» у гуманітаристиці 

фігурує як допоміжний термін або такий, що потребує роз’яснень у 

філософсько-культурологічному розумінні. Смисл як об’єктивний зміст явища, 

досліджує А. Шейкін. Серед представників феноменології «смисл» вивчали 

Е. Гуссерль, Г. Шпет, онтології – М. Гайдегер, комунікативної філософії – 

Ю. Габермас, герменевтики – Г. Гадамер, феноменологічної соціології – 

А. Щюц, екзистенціалізму – К. Ясперс, Ж.–П. Сартр, М. Мерло-Понті. 

Проблему сенсу життя людини висвітлив у своїх працях В. Франкл. 

Діалогічний підхід до смислової структури культури запропонований в теорії 

М. Бахтіна, семіологічний – у концепціях Ч. Пірса, Ф. де Соссюра, Ю. Лотмана. 

В розумінні культурних смислів відіграють роль філософські погляди на 

проблему символу Ф. Шеллінга [237], Ф. Шлегеля [243]; співвідношення сенсу 

із знаком, а поняття із значенням певного предмету Г. Фреге [220]; 

висловлювання в полі дискурсу –  теорія «археології знання» М. Фуко [224]. 

У напрямі філософії життя розробка категорії «смисл» пов’язана з іменем 

В. Дільтея. Дотично досліджували смисл у парадигмі психоаналізу такі вчені, 

як З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер. М. Вебер у «розуміючій соціології» звертається 

до розгляду смислової специфіки соціальної дії. Актуальність проблеми 

практичного сенсу виокремлюється роботами символічного інтеракціонізму 

П. Бурдьє. Серед представників постмодернізму слід вказати Ж. Дельоза, який 

розмежовує поняття смислу та сенсу. Концепції Ж. Бодрійара, Ж. Дерріда, 

постструктуралізм Р. Барта, соціологічна теорія Н. Лумана у векторах 

відповідно: викривлення смислу – «симулякр», сфера буття смислу – 

культурний текст та сенс у комунікації як соціальній системі.  

Зрозуміти культурні смисли можна лише занурившись в атмосферу їх 

панування. Французький соціальний антрополог М. Мосс зазначає: «Будь-яка 

цивілізація має визначені межі, ядро та периферії … . Ареалом певної 
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цивілізації є географічна територія, на якій проживає суспільство, яке має 

однакові уявлення, практику життя та продукти матеріального виробництва, що 

формує спадок певної цивілізації» [154, с. 36]. Водночас культурні смисли, 

моделі, цінності та форми становлять онтологічну, світоглядну, пізнавальну 

системи культури й детерміновані соціальними характеристиками епохи: «В 

отологічному смислі культурні моделі як світоглядні картини визначають 

вихідні інтуїції. З аксіологічної точки зору раціональні стандарти наукової 

діяльності можуть розглядатися як когнітивні цінності, які опосередковано 

залежать від ціннісних орієнтацій відповідної епохи» [154, с. 34]. Отже, смисли, 

культурні моделі як поняття соціально-антропологічної рефлексії фіксують 

прояви суспільно-інтегруючого змісту людського буття й мають безпосереднє 

відношення до «вихідних інтуїцій», тому також можуть бути розглянуті у 

зв’язку з ірраціональними конструктами (колективне підсвідоме, інтуїтивне) та 

«світоглядними картинами». Проте «раціональні стандарти» насамперед 

формуються в ціннісних засадах культурної епохи, тому правомірною стає 

постановка питання про раціональне та ірраціональне у функціонуванні 

культурних смислів. 

Оскільки важливою є тенденція затребуваності розуміння та наповненості 

дефініції «культурні смисли» й, водночас, нездійсненою є будь-яка спроба 

зробити це, охопивши всі аспекти категорії «смисл», нам вважається доцільним 

спрямувати дослідження в окреслених вище векторах проблеми, від початку 

надаючи власне тлумачення культурним смислам. Враховуючи 

полісемантичність цього поняття та соціальну зумовленість смислів, 

спираючись на зазначені теоретичні орієнтири, ми розуміємо культурні смисли 

як інформаційний конструкт життєвого циклу. Його модель співвідносить 

наступні виміри культури. По-перше, ті смисли (сенси, ідеї – цілі), що 

відображають (у формі системи знаків – значень) ціннісно-змістовні уявлення 

(норм, принципів) людини та суспільства певної історичної доби та 

цивілізаційної приналежності. Отже, цей концепт включає різноманітну палітру 

переконань, світопроектуючих орієнтирів, тому в конкретній культурі (часо-
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просторова, ментальна визначеність) виступає ядром із зрозумілим значенням 

для носіїв певного способу самоздійснення в умовах природно-соціальних 

реалій буття. По-друге, смисли, що характеризують світоглядні структури, 

взаємопостають із основоположними принципами свідомості, цілями і 

критеріями мислення та ідеями, ідеалами історичної епохи, які створені 

суспільством на певному етапі розвитку цивілізації – особливі досягнення, що 

скріпили культуру. І, по-третє, – це способи вирішення та трактування через 

інформаційно-комунікативні системи суспільства (мова, писемність, мистецтво 

тощо) у різних формах культури таких універсальних смислів, як сенс життя, 

цілепокладання у пізнанні людиною світу, ментально-консолідуюча сутність 

спілкування та інші базові смислові засади цивілізації. 

Дослідження культурних смислів потребує втілення у предметному полі 

культурології – науки про культуру як світ буття людини, спосіб її діяльності. 

Культурологія, яка виникає в ХХ столітті, концентрує філософську традицію 

вивчення цього феномену, проте принципово спрямована на розбудову 

власного предметного поля як інтегративної науки. Отже, ця система знань, 

звернена до вивчення практичного здійснення людини та надання йому 

теоретичної рефлексії, має філософську методологію й стратегію 

міждисциплінарних підходів. Наприклад, Л. Уайт вважає, що «Вихідний 

елемент для розуміння природи людської поведінки і цивілізації, сутнісна 

ознака суспільного життя в цілому, яка дає ключ до розуміння витоків всіх 

проявів цього життя, – … є символ» [214, с. 39]. Слід зазначити, що Л. Уайт як 

представник новоеволюціоністського підходу, один із фундаторів 

культурологічного знання, вивчає три підсистеми (технологічну, соціальну й 

ідеологічну) культури. Векторність дослідження кожної передбачає 

інтегративну специфіку культурології. Проте це не сумарне знання про 

культуру, а складна система дослідження закономірностей та способів буття 

людини у світі, що конструюється в широкому теоретико–методологічному 

спектрі сучасної науки. Понятійний апарат культурології відображає принципи 

та проблеми культуротворення. Отже, надання категоріальності «культурним 
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смислам» є одним з актуальних завдань цієї науки. У контексті 

культурологічних розробок цього напряму змістовними є праці Ф. Боаса, 

М. Мосса. Л. Уайта, також погляди вчених Р. Бенедикта [21], Е. Ліча [121]. 

У дослідженні категорії «культурний смисл» слід звернутися до 

передісторії становлення цієї дефініції, що включає й віддалені від сучасних 

культурологічних студій періоди. Нашим підходом, таким чином, буде 

філософська реконструкція теоретичного висвітлення поняття «смисл» у 

дотичних щодо його розуміння категоріях, також сучасного (ХХ – початку ХХІ 

століття) дискурсу проблематики культурних смислів у міждисциплінарному 

напрямі культурології. Як до першоджерела нам вважається доцільним 

звернутися до ідей Античності як особливого етапу пробудження людського 

мислення-самоосмислення, – періоду, в якому формуються філософсько-

онтологічні уявлення, що тісно взаємодіють із міфологічним світоглядом. 

Допомагає в цьому занурення в атмосферу філософського діалогу Античного 

полісу, який відбувався у формі звернення до певних існуючих аргументів – 

пошуки причини, проте в ситуації, коли першоджерелом могли виступати 

тільки міфологія (епос Гомера та праці Гесіода) та трактування світу в 

розумінні натурфілософів й представників інших шкіл докласичного періоду. 

Це означає, що погляди мислителів класичної доби включали й ті ідеї, смисли 

попередніх історичних етапів, що мали особливе світоглядне значення для 

культури Еллади. 

Одним із важливих, на нашу думку, культурних смислів Стародавньої 

Греції є віра в явище епіфанії, яке розглядається в доплатонівські часи й від 

міфологічних витоків сприймається як сутнісна характеристика буття 

Античного полісу – цілісність аудіального, візуального образу та 

раціональності смислу у спосіб, що властивий суто міфологічним уявленням. 

Так, наприклад: диво перетворення Зевса в бика у міфі про викрадення Європи, 

голос оракула у храмі Аполлона в Дельфах, Афіна, що розмовляє з Одіссеєм і 

з’являється в найнесподіваніші моменти. Інакше кажучи, епіфанія як 

символічний конструкт є особливим культурним смислом, ейдосом античного 
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світосприйняття – можливість і даність почути-побачити відповідь на життєві 

питання, тобто надати первинний сенс. Важливим, на нашу думку, у прикладі 

епіфанії є фактор того, що смисл таким чином трактується не як створений 

думкою людини, а повідомлений їй через образ, знак. У цій міфологічній 

традиції, а пізніше у християнські часи у релігійних уявленнях символічно 

передається об’єктивність сенсу (через відчуте слухом та зором) у формі 

комунікативного акту. Вказаний аспект має предметне значення щодо нашого 

дослідження: культурні смисли та сенсорна взаємодія взаємообумовлені, тому в 

історичному поставанні розвиток форм та способів комунікації виступає 

фактором трансформації смислу – сенсу як ключового елемента культури. 

Враховуючи це, в контексті дисертаційної проблематики ми вважаємо 

актуальним взаємозамінне використання понять «смисл» та «сенс». 

У вченні Платона також відображається явище епіфанії, проте погляди 

мислителя передусім є оригінальною філософською системою світу ідей. Згідно 

з розмислами Платона («Держава» [171]) природне, соціальне буття, а саме все 

те, що є здійснено сущим, зобов’язане своїм безтілесним праобразам – ідеям. 

Тому вищий невидимий світ – це істинне буття, а нижчий, доступний нам для 

сприйняття – це викривлений світ, в якому правлять речі, перший породжує 

другий [171]. Платонівські ідеї й культурні смисли в сучасній науковій 

риториці не є тотожними або навіть близькими поняттями. Проте нам видається 

симптоматичним цей приклад щодо самої постановки проблеми: зусилля 

мислителя пізнати смислоутворюючі причини, які не просто не розчинені в 

повсякденні, а саму реальність проектують як якісно інший рівень буття. Отже, 

об’єктивний ідеалізм Платона виступає смисловим конструктом у поясненні 

світопорядку Еллади. Культурні смисли транслюються через традицію та 

наповнюються значеннями з плином часу, адже феномен культурних смислів є 

динамічним. Люди виступають носіями знань, традицій і водночас суб’єктами 

їх формування. Суть теорії пізнання Платона полягає в тезі, що знання – це 

пригадування (анамнез) того, що колись душа знала, а потім забула [171]. 

Сходження до ідей (до істинного) відбувається не через узагальнення 
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часткового й одиничного, а завдяки пробудженню в душі забутого знання, 

знаходження його в ній. У цьому методі логічного мислення, питань і 

відповідей також відчутно прослідковується конструювання смислів, проте не в 

горизонталі природного – соціального, а у вертикалі ідеального – 

матеріального. Платон, говорячи про ідею, говорить насамперед про її 

істинність, сутність та справжність. Сенсом явища та метою буття є людина-

мислитель, який може ідею лише згадати, намагаючись наблизитись до неї. 

Попри те, що Платон не залишає шансу в соціальній реальності розбудувати 

світ, подібний до світу ідей, ми вважаємо, що мислитель насамперед говорить 

про той фактичний сенс, який тільки може бути ідеальним, оскільки цей смисл 

акумулює найцінніше для людини, те, що надає глибинного сенсу нашому 

буттю. Лише зрозумівши це людина здатна критично ставитись до реального 

життя. Важливою характеристикою буття якраз і стає той аспект, що людина 

наділяє існування особливим смислами та значеннями. 

Помітним є свого роду ренесанс платонівських ідей не лише в період 

Відродження, а й в наступні епохи європейської культури, зокрема у поглядах 

метафізиків ХХ століття: приміром, французький дослідник Р. Генон 

характеризує історію людства у спосіб «ініціативного ланцюга», тобто 

цілісного комплексу знань трансцендентного походження, який за допомогою 

слова опосередковує світ принципів і їх втілення, транслюючись з покоління в 

покоління. «Початкове (примордіальне) Одкровення, знання про Творіння як дії 

Слова, саме втілюється в символах, переданих з однієї епохи в іншу від самих 

джерел людства; і цей процес теж аналогічний процесу самого Творіння» [54, 

с. 8]. Попри те, що філософські думки автора межують з екзетеричними 

поглядами (екзегетика трактування текстів), релігійними вченнями, 

симптоматичним є пошук сучасного наукового дискурсу щодо 

трансцендентального, особливого знання, істини як такої. Висловленим 

автором судженням констатується його уявлення про те, що світ цього знання, 

який існує нібито окремо від світу культури, реалізується саме через соціальний 

простір, духовний світ людини. Так, однією з форм актуалізації «світу 
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принципів і світу їх втілення» (Р. Генон) може бути зображувальний контекст 

світової культури, описаний у концепції українського вченого Ю. Легенького у 

праці «Зображення як культура» [115]. Важливі життєві події відображаються, 

візуалізуються та сакралізуються в певних культурних формах. Людина, 

орієнтуючись на ці здобутки, наповнює своє життя найважливішим сенсом 

реальності. 

У розбудові в нашому дослідженні понятійних характеристик «культурних 

смислів» концептуалізуючими є погляди Арістотеля, насамперед у праці 

«Органон» й зокрема у «Категоріях» [9]. Мислитель розмірковує щодо 

«сутності»: «…визначається так в основному, первинному та безумовному 

смислі» [9, с. 52]. Однак Арістотель каже про «першу сутність» як про 

«первинний сенс»; вказуючи на існування «другої сутності» та вибудовуючи 

певну систему понять, він доводить, що сутність не є чимось, що може бути 

виражене через якість або характеристику. Важливим у контексті нашого 

дослідження є те, що філософ, створюючи понятійну конструкцію, 

використовує смислоформуючу логіку мовної системи: «імена», «підмет», 

«присудок» тощо. Це вказує на ставлення Арістотеля до мови як структури 

«безумовного смислу». Зазначене дозволяє зробити висновок: комунікація у 

цьому разі – мова, тотожна конструкції смислоутворення, відповідно зміна 

знакової системи трансформує, перетворює смислові конструкти в культурі. 

Саму трансформацію філософ розглядає як один із видів «руху в тому сенсі, що 

відчуває, або переживає», протиставляючи іншим видам, таким як пересування, 

збільшення, зменшення тощо. Отже, момент відчуття, «випробування» наявний 

в самій постановці питання щодо трансформації культурних смислів. 

Щоб дослідити роль аудіовізуальної комунікації в особливостях 

смислоутворення, доцільно звернутися також до філософської рефлексії Нового 

часу, насамперед, концепцій мислителів цього періоду Ф. Бекона та Р. Декарта. 

Український дослідник С. Макеєв зазначає: «Так повелося з часів «Нового 

Органону» і «Міркування про метод»: наука є організована, інтенціональна 

діяльність розуму з пізнання й опису «книги світу» [135, с. 126]. Використана 
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метафора актуалізує цілий спектр культурно-смислових «порядків»: книга як 

комунікативний сенс модерного проекту філософії; «книга світу» за аналогією 

із іншою, яка існувала (існує) як єдино-осяжна для християнської цивілізації 

задовго до Нового часу та образ світу як книги, що в епістемі розкриває смисл, 

сторінками гортає знання, візуальним знаком вкодоване у текст. Автор вказує в 

аспекті «класичних текстів» на «концептуальну оптику матриці смислових 

порядків… Матрицю доречно трактувати як розпізнавання того, що мається на 

увазі, що завуальоване, що стає зрозумілим пізніше, що піддається 

дешифруванню, інакше – смислу» [135, с. 125]. Концептуальна оптика 

мислителів Нового часу чітко сфокусована на проблемі методу пізнання. 

Погляди англійського філософа Ф. Бекона, що представлені у праці 

«Новий Органон» [38], спрямовані на конструювання емпіричного методу, який 

звільнить розум від схоластичних помилок. У пізнавальній системі мислителя 

знання, істина – це сила оволодіння й, водночас, інтелектуального підкорення 

людини законам природи. У своїх судження Ф. Бекон послідовно втілює 

стратегію усунення «ідолів», що обтяжують розум людини. В цьому смисл 

нового органону – інструменту мислення. Привертає увагу образність мови 

філософа: алегорії шляху «павука», «мурахи», «бджоли» у способах пізнання 

істини. Важливим у візуальних символах концепції автора ми вважаємо образ 

«примар» як метафори зорової ілюзії: те, що людина бачить і що їй видається 

очевидним, насправді лише затуляє зір, позбавляє смислу, оскільки «примара» 

опинилася між істиною та людиною [38]. Лише розум у послідовності 

інтелектуальних етапів надає можливість відрізнити істинне від уявного, і, 

згідно з мовною образністю філософського дискурсу Ф. Бекона, – побачити 

смисли, отже, отримати знання в його дійсному існуванні. В аспекті культурних 

смислів як системи, що взаємопостає із комунікативною архітектонікою 

суспільства, симптоматичним є вказана роль візуального в трансформації – 

реформації Ф. Беконом сенсів новоєвропейської культури. 

У вченні Р. Декарта як основоположника раціоналістичного методу у 

філософії йдеться про те, що будь-яка реальність, яка існує у світі, здійснена як 
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комплекс уявлень людини про світ, а певні ідеї вона отримує вже від 

народження. З віком реальність постає в сукупності ідей про світ– як здобутих, 

так і закладених Богом. Щоб відчути реальність ідей, потрібна мовна 

комунікація. Згідно з ученням Р. Декарта реальність – це здобутий суб’єктом 

комплекс уявлень про світ, які транслюються за допомогою вербальних засобів 

комунікації. Критерієм ясності та очевидності є положення «Я мислю», а також 

«Мислю, отже існую» [69]. Саме останнє передбачає усвідомлення факту 

мислення і самого існування, тобто смислу як субстанційності «cogito» 

мислячого суб’єкта. Філософ показує процес збереження глибинних людських 

ідей і тих суспільних сенсів, знань, до яких людина прагне, тому саме мислення 

є сходженням розуму від людського до загальнолюдського на дедуктивних 

засадах пізнання. Важливим в аспекті нашого дослідження культурних смислів 

як комунікативної стратегії мислення є те, що Р. Декарт, обґрунтовуючи новий 

метод, робить математику мовою, змістом та сутністю філософії. Отже, 

вираження в системі математичної логіки абстрактних означувань змісту –

думки виступає комунікативним конструюванням буття смислу – від «Я 

мислю» до мислячого буття суб’єкта «… існую».  

У контексті дослідження цієї проблематики наведемо погляди 

американського вченого кінця ХІХ – початку ХХ століття Ч. Пірса, який 

полемізує, звертаючись до концепції Р. Декарта. Дослідник зазначає, що «будь-

яка думка є знаком», тобто жодна думка, взята сама по собі, не є смислом 

знання. Сенс обумовлює суспільна практика функціонування системи знаків. 

«У цьому суттєва відмінність погляду Ч. Пірса від позиції Р. Декарта й усієї 

традиції, що від нього походить» [170, с. 90]. Думки Ч. Пірса підтримав і 

розвинув представник філософії прагматизму Р. Рорті, який зазначає: «Західна 

культурна традиція організовується навколо ідеї пошуку Істини. Ця ідея 

прийшла до нас від греків через історичну добу Просвітництва. Вона є 

прикладом пошуків смислу буття, що віддає перевагу об’єктивності коштом 

солідарності. Ідея істини, яка становить головну тему цієї традиції, перетворює 

істину на мету, якої слід прагнути задля неї самої, а не тому, що вона може 
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облагородити індивіда або його спільноту, реальну чи уявну» [189, с. 516]. Така 

тенденція дає, на перший погляд, нове бачення смислів, її «класифікатори … 

апелюють до інтерсуб’єктивності, опосередкованої мовою, як 

трансцендентальною величиною, а не до партикулярних цінностей та норм, 

виведених із конкретних історичних обставин, … вона претендує на 

знаходження універсальних і вагомих підстав людської солідарності [132, 

с. 61]. Представники аналітичного підходу також зауважують, що: «Ми 

перестали розуміти реальність через поняття досвіду та свідомості, які були 

поняттями традиційної філософії. Мова стала центральним питанням, ядром 

сучасної філософії» [195, с. 514]. Проте, попри концептуальну різницю поглядів 

Р. Декарта та названих дослідників інших періодів філософської думки, ми 

акцентуємо насамперед наявність комунікативних стратегій в актуалізації 

смислу як істини, сенсу як солідарності. Мовні конструкції, безперечно, різні, 

однак саме ця незбіжність відображає історичну специфіку смислогенезу в 

культурі як соціальній системі. 

У культурі бароко, що на українських теренах розвивалась у добу Нового 

часу (період Просвітництва), формувалась особлива мова: символів, алегорій як 

самобутніх смислових конструктів. Такою специфікою вирізняється 

філософське вчення – антропологія «серця» Г. Сковороди. У його поглядах світ 

має: «Суть три світи. Перший є всезагальний…, де все народжене існує. Сій 

складається з нечисленного світу-світів і є великий світ. Інші два є … малі 

світи. Перший мікрокосм, тобто світ людини. Другий світ символічний, тобто 

Біблії… У ній зібрані небесні, земні та темні фігури, щоб вони були 

монументами, що ведуть думку нашу…» [201, с. 142]. Світ символів 

розуміється філософом як мова, через яку «душа» пізнає «дух», а «серце» 

гармонізує «сродні світи». Отже, система символів (у цьому контексті –

біблійних) є культурними смислами відповідності «мікрокосму» людини та 

«макрокосму» «світу-світів». У цьому аспекті сенсів актуальним є розвиток 

ідей Г. Сковороди, вплив на філософські розвідки ХІХ – ХХ століть та сучасні 

концепції. Зокрема прослідковується культурно-смислова інтенція у 
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сформованому С. Кримським та В. Личковахом підході дослідження 

«сигнатур» як символізації сенсів – принципу, що зумовлює текстовий 

ландшафт світу культури й водночас до кінця не розкриває всі глибини смислу, 

залишаючись мета-образом. С. Кримський зазначає: «… розвиваючись у 

християнські часи під сигнатурою Софії як осмисленої ойкуменічної 

альтернативи хаосу степу, Київ постає як культурний текст, знаково-

символічний світ, тобто як найвиразніша пророка принципу софійності» [106, 

с. 27]. З точки зору сакральності духовних сенсів пояснює В. Личковах [123] 

сигнатури «Спаса», «Богородиці» у глибинному вияві онтологічного світла 

культури, тобто, як ми розуміємо, символічного центру, серцевини культурних 

смислів. Важливо підкреслити символічний вплив цієї серцевини сенсів на 

авторські трактовки щодо трансляції смислів. Так дослідниця Р. Шульга у 

контексті ролі телебачення у суспільстві неодноразово висловлюється про те, 

що «…присутня віра й надія. Якраз ці складові і визначають неабиякою мірою 

уявлення про можливості телебачення як транслятора сенсів» [247, с. 202]. На 

нашу думку, конституйований авторкою науковий смисл має структуру, 

оскільки виявляє як денотативне значення, так і апелює до символічного центру 

мета-образу української культури. 

У продовженні висвітлення концептів представників новоєвропейської 

філософії доречно звернутися до поглядів Б. Спінози. Вивчаючи його працю 

«Етика», можна зробити висновок, що метою знання є вдосконалення людини, 

досягнення нею душевної рівноваги, що залежить від процесу пізнання власної 

природи, який, у свою чергу, зумовлює осмислення природи самої реальності. 

Філософ стверджував, що існує лише природа, і вона є самодостатньою, у своїй 

безкінечності природа є причиною самої себе  – «causa sui» [206, с. 363]. І в 

цьому розумінні природа у найзагальнішому смислі є субстанцією. Згідно з 

поглядами Б. Спінози людина – це частина природи. У вченні про модус душі 

мислитель окреслив всю складність психічного життя до розуму і до 

пристрасті, або афекту – до радості, печалі. Волю Б. Спіноза ототожнював з 

розумом. Поведінка людини залежить від інстинкту самозбереження і від 
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власної мотивації, тому волю філософ завжди визначав залежною від мотивів. 

Мислитель високо ставить знання інтелектуальне, яке ґрунтується на розумі, і 

разом з тим визначає обумовлену роль досвіду [206]. На нашу думку, 

можливою є інтерпретація смислу як модусу свідомості у філософських 

поглядах Б. Спінози щодо ролі розуму, волі, мотивації та досвіду в пізнанні 

людиною світу. В цьому аспекті, ми вважаємо, думки мислителя корелюють із 

поглядами українського вченого ХІХ–ХХ століть І. Франка щодо «змислів» та 

їхньої природи. Так, вітчизняний філософ вказує: «Все, що ми знаємо, є 

продуктом наших змислів – тобто доходить із зверхнього світу до наших 

мозкових центрів за посередництвом змислів. Ми знаємо зверхній світ не такий, 

як він є на ділі, а тільки такий, який нам показують його наші змисли; поза 

ними ми не маємо ніякого способу пізнання» [219, с. 33]. Попри те, що 

«природа» в теорії Б. Спінози і «зверхній світ» у трактовці І. Франка надають 

різне визначення субстанції, однак співпадає розуміння ролі «модусів» та 

«змислів» у сутнісних виявах буття та можливостях людини щодо його 

пізнання. Таким чином, у концептуалізуючих векторах культурних смислів у 

розумінні сенсу як спрямованості «раціо» процесу розбудови знання 

предметно-уточнюючими постають поняття цих теорій, як логіки системи: 

частина – ціле, субстанція – культурні смисли. 

Звернення до поглядів Г. Лейбніца розширить розуміння «раціо» у 

підході до проблеми сенсів культури. Згідно з філософським осмисленням 

Г. Гегелем наукової спадщини Г. Лейбніца, дослідник «відстоював мислення на 

противагу англійському вченню про чуттєве сприйняття, обстоював мислення 

як суть істини на противагу чуттєвому буттю» [99, с. 155]. Множинність 

субстанції Г. Лейбніца – це безкінечне розмаїття дієвих форм абсолютного 

буття, кожна з яких несе в собі смисл завершеності, тобто абсолютності. Таким 

чином, онтологічна істина виступає у філософській системі автора 

універсумом, який складається зі справді простих сутностей, які самозакриті, 

але відображають весь світ у собі. Відмінність монад одна від одної – це 

структура визнання множинності субстанцій. Особливість безперервної зміни і 
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є суттєвою ознакою найпростішої субстанції. Г. Лейбніц вважає, що, керуючись 

лише чуттєвим сприйняттям, люди не відрізняються від тварин, коли 

орієнтуються на практичні принципи без теоретичних: «У трьох чвертях наших 

вчинків ми буваємо лише емпіриками» [117, с. 418]. Сутнісна специфіка 

людини як субстанції полягає в її можливості відкриття вічних і необхідних 

істин, це дає їй потенціал пізнання світу через самопізнання. Ієрархічний підхід 

до розуміння монад, згідно з концепцією філософа, свідчить про те, що люди 

різняться між собою внутрішніми якостями та суспільними здійсненнями. 

Зазначимо, що у вченні про монади, в якому відбито реальні взаємовідносини 

між людьми різного рівня та соціального стану, наявна така ідея: суб’єктом 

діяльності в суспільстві є монада-дух – особистість. Цей концепт виступає 

водночас і як субстанція [116, с. 299], і як суб’єкт всіх своїх змін. Монади 

Г. Лейбніца – це евристична трактовка того, що особистість є субстанцією 

буття [196]. Отже, визначальною є ідея про те, в яких різноманітних та 

завершених формах відображаються смисли субстанційності буття. Монада-

дух-особистість втілює ці сенси як унікально людське: дух та розум в 

суспільних відносинах. 

У дослідженні понятійного діапазону культурних смислів окремої уваги 

потребують концепти представників німецької класичної філософії, зокрема 

центральна категорія теорії І. Канта – категоричного імперативу (праця 

«Критика практичного розуму» [87]), в якому, на нашу думку, крім іншого 

відображається культурно-смисловий конструкт як регулятив суспільної 

взаємодії. Це поняття втілює принципи, сформовані під впливом усталених 

традицій, загальноприйнятих сенсів моральності вчинку. Категоричний 

імператив визначає обов’язкові норми поведінки індивіда, моральної 

свідомості. Мислитель надав формулу категоричного імперативу: «Дій так, щоб 

ти ніколи не ставився до людей тільки як до засобу, а завжди як і до мети», 

«Поводься так, щоб максими, якими керується твоя воля, могли б стати 

принципами загального закону» [87, с. 327]. Основою цього, за І. Кантом, є 

свобода волі. Філософ визначив універсальний характер морального закону, 
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вважав його обов’язковим для всіх представників суспільства незалежно від їх 

соціального стану. В ідеях І. Канта сутність моралі полягає в імперативності 

«безумовного досвіду»: такого, що не залежить від емпіричних умов і бажань 

суб’єкта, оскільки останні формують досвід, який скеровує вибір, тоді як метою 

може бути лише свобода – безумовна моральна воля. Важливими є 

характеристики трансцендентального суб’єкта як такого, що пізнає світ через 

конструювання смислу у взаємодії: емпіричної системи у формах чуттєвості 

(час та простір), розсудку (категорії) та розуму (ідеї). Це протиставляється 

трансцендентному – «речі у собі», сутності явища, та відображає аксіологічну 

спрямованість пізнання. Створення І. Кантом трансцендентального методу, 

концепт категоричного імперативу втілюють ціннісно-смислову систему 

світопорядку, закон якого скеровує конструювання суб’єктом сенсів – значень у 

взаємодії з емпіричним світом, у регулятивному смислі «чистого розуму». 

Категоричний імператив інтраполює культурні сенси й корелює їх зі смислом 

як сутністю, отже, він вростає в життєвий досвід суспільства, є формою 

практичного розуму у здійсненні сенсу буття.  

Ми пропонуємо діалектичне тлумачення культурних смислів як 

історично, цивілізаційно набутої рівноваги соціального, яка несе ідею 

всезагального, форму особливого та здійснення одиничного. У цьому напрямі 

дослідження слід звернутися до представника німецької класичної філософії 

Г. Гегеля, згідно з ученням якого свідомість і самосвідомість – це основа 

пізнання. У своїй теорії мислитель послідовно розгортає особливі 

формоутворення індивідуального духу: душа, свідомість, самосвідомість, 

розум, інтелект і воля. Філософ розкриває будову кожної з цих форм і показує 

їх роль в системі діяльності духу людини. Функцію пізнання світу – істини 

мислитель відводить інтелекту. Завдання останнього, за визначенням Г. Гегеля 

[52], полягає в тому, щоб виробляти знання про навколишній світ, зберігати їх, 

перетворювати у різні плани і проекти з його (світу) перевлаштування. 

Отримуючи певні смисли, зовнішній світ суб’єктивується особистістю, але 

оскільки свідомість людини наповнюється знаннями про світ (об’єкт пізнання), 
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вони діалектично об’єктивуються. Завдяки такому взаємопроникненню 

долається контроверза мисленням і буттям та встановлюється їх змістовна 

єдність. Саме тому у людини формується переконання: все те, що нею 

мислиться, справді існує. Звичайно, особистість не мириться з тим, як 

влаштований світ, і своєю діяльністю перебудовує його, однак перетворений 

світ знову стає предметом її пізнання. У результаті положення про тотожність 

мислення і буття не тільки не скасовується, а навпаки, стверджується 

[213, с. 256]. Отже, смисли природно-соціальної реальності сприймаються 

суб’єктом як об’єктивність способу буття, тобто як культурні смисли, тому 

вони виступають не лише предметом пізнання, а й основними 

характеристиками буття людини. Їх онтологічний аспект визначається в 

діалектичній взаємодії «об’єктивного» та «суб’єктивного духу», а з погляду 

філософії життя В. Дільтея [73] як «об’єктивація життя»: творення життя з 

самого себе, його самоосмислення через «розуміння» цілісності духу, як 

культури – способу буття, історичної реальності, людиною. Українська 

дослідниця Л. Скокова акцентує (в контексті трактування поглядів В. Дільтея) 

центральне місце інтерпретації в гуманітарних науках, оскільки «…внутрішнє 

життя є вирішальним чинником соціальної дії та колективної суб’єктивності. 

В. Дільтей вважав … їх метою є створення генералізованих моделей» [202, с. 70 

- 71]. 

У цьому контексті «розуміння» культурних смислів важливим в 

європейській філософії є ірраціоналізм, оскільки він дозволяє розглядати 

проблему не лише з погляду сенсу як істини в поставанні розуму, але й інших 

спектрів сприйняття реальності. Однією із концепцій такого підходу є 

інтуїтивізм А. Бергсона [24]. Поняттями його теорії стають «протяжність» та 

«життєвий прорив», які автор визначає як сутності, отже, смисли життя. А 

дослідницькою позицією А. Бергсона формулюється необхідність осягнути світ 

як цілісність в усій його повноті та плинності, динамізмі. Авторка Н. Костенко 

вказує: «… рефлексія триває в нашому внутрішньому часі, Берґсоновому duree 

або Я, що триває і це не збігається з астрономічним часом або культурно-
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історичним часом епох і періодів, – осмислене теперішнє не синхронне ані 

тому, ані тому» [102, с. 55]. А. Бергсон вважає, що інтелект неспроможний 

осягнути світ, натомість інтуїція спрямована охопити живу реальність. Вона 

(інтуїція) може заглибитися в сутність явища, з’єднатися з його смислом. 

Прорив творчої еволюції як свого роду образ світу в його неперервності змін є 

часом реальності, а не простором матерії. В аспекті питання культурних сенсів 

важливими є авторські погляди на проблему пам’яті духу, яку А. Бергсон 

протиставляв пам’яті тіла. Сам конструкт культурних смислів як соціальна 

система кладе в основу пам’ять у формах її історичного, духовного буття. 

Акцентуючи погляди філософа на це психо-соціальне, ментальне явище слід 

зазначити, що сенси культури в широкому діапазоні семіотичних систем 

функціонують на рівні як раціонального, так й інтуїтивного сприйняття в 

часовій вертикалі соціальної пам’яті. Тому цей феномен (пам’ять) є одним із 

визначальних в дослідженні культурних смислів.  

У контексті проблематики слід звернутися до феноменологічної теорії 

Е. Гуссерля, який розглядав категорію «смисл». Вчений стверджував, що сенс 

залежить від досвіду людини, оскільки вона сприймає не світ, а смисл світу. 

Кожний сенс «інтенційно утримується у внутрішній сфері нашого власного 

мислячого, оцінюючого життя і формується в нашому суб’єктивному генезисі 

свідомості» [65, с. 15]. Процеси смислоутворення, по-перше, є інтуїтивними, а 

по-друге, формування індивідуального життєвого сенсу залежить від досвіду 

смислу як інтенції «вчування» - світ інтерсубєктивності. Адже людина саме 

через об’єктив смислогенезу в інтерсуб’єктивності світів культури (досвідів 

Іншого), а не як окремі явища світу, сприймає реальність. Тобто культурні 

смисли формують та спрямовують свідомість особистості у надання значень 

певним предметам, але виникає питання того, чи кожне уявлення відображає, 

втілює сенс. Проте Е. Гуссерль у феноменологічній стратегії розкриває, що 

різні смисли мають свої горизонти, сфери уявлень: «Кожне речення, навіть 

хибне, зовсім абсурдне представляє певний стан речей (як свій «предмет»), і все 

ж не кожному реченню відповідає стан речей: недійсне речення являє стан 
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речей, якого не існує» [65, с. 135]. Формується інтенція вчування як процес, що 

не має кінцевого вхоплення смислів. Отже, функціонування культурних сенсів 

є свого роду горизонтом зустрічі смислів інтерсубєктивності та явищ у їх 

об’єктивній реальності: «злиття горизонтів» (Г. Гадамер).  

Один із наступників Е. Гуссерля у феноменології – Г. Шпет – розробив 

структуру смислів, яка має три елементи: «смисл у собі», «смисл для себе», 

«смисл сам по собі». На думку автора, саме завдяки внутрішнім смислам в 

людини виникає «відчуття власного місця у світі і всякої речі в ньому» [245, 

с. 15]. Однак сенс, як вважає вчений, є свого роду об’єктивною сутністю речей, 

він «вкорінений в бутті». У праці «Явище та смисл» Г. Шпет вказує: «За 

оболонкою слів та логічних виразів, що затуляють нам предметний сенс, ми 

знімаємо другий покров об’єктивованого знаку і тільки там схоплюємо деяку 

справжню інтимність і в ній повноту буття. У безпосередній єдності розуміння 

ми відкриваємо природну єдність смислу й конкретну цілісність знака, що 

проявився як предмет» [245, с. 38]. Отже, смисл «ховається», по-перше, за 

явищем, та по-друге, за логічним виразом об’єктивованого знака (тобто 

елемента актуальної семіотичної системи). Лише подорож крізь сфери 

раціональної структурованості прихованого сенсу відкриває природність, 

сутність, а отже, – смисл. 

Близьке за онтологічними критеріями розуміння смислу пропонує 

М. Гайдегер. Сам підхід до змісту філософії автор вбачає в обґрунтуванні 

нового вчення про сутність – сенс буття. В цьому контексті вчений 

використовує два поняття, що відповідно формують аспекти проблеми смислу. 

По-перше, буття (sein) як лад сущого, межова можливість пошуку сенсу, – 

обумовлює його онтологічний вимір. По-друге, суще (seiendes) предметно-

чуттєвого світу як порядок смислу, його поставання у часі. Отже, процес шляху 

до сенсу як місця його буття (dasein), тобто самого буття, визначає онтичний 

вимір смислу: буття у предметно-чуттєвому сущому розгортається у 

смислоспрямованості, запитаності для людини [228]. Особливу роль у цьому 

належить мові як ресурсу понятійних відтінків змісту, інструментарію процесу 
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осмислення. Деструкція постає як переорієнтування мовних нюансів значень у 

вчуванні, прислуханні до «шепоту буття». Тобто, повнота, якою «звучить світ», 

шукає ту «акустичну» сферу смислу, що могла б турботливо зустрітись зі 

словом. Буття людини, її смислозапитання у сущому та час, як пошук місця 

буття сенсу («dasein» – М. Гайдегер), дає самій лише людині особливий смисл 

часу, як час свого існування. Наявне буття визначається не даністю, а 

протяжністю в часі, культурних смислів – в історії. Саме тому звернення 

людини до світу, сенсу буття є смислоконструюючим її спів-буттям в особливій 

цілісності минулого, теперішнього та проекті майбутнього як сенсів культури. 

У контексті поглядів вченого слід зазначити, що архітектоніка смислу 

будується і виявляється свідомістю як процес та результат пізнання єдності 

буття в часі культурних смислів. Світ постає як глобальний змістоутворюючий 

контекст: усе осмислене «отримує свій сенс саме у світі як живому просторі 

людської діяльності» [228, с. 16]. Отже, культурні смисли постають у цілісності 

часу, в його неперервності й проектуванні людиною сенсу власного буття. 

Представник екзистенціалізму К. Ясперс зазначав: «Ми розуміємо 

психічні взаємозв’язки зсередини як щось значуще, як певний смисл, і ми 

пояснюємо їх ззовні як регулярні або істотно важливі паралелізми чи 

послідовності» [255, с. 315]. Сенс «усвідомлюється індивідом, обумовлюється 

його усвідомленими намірами, реалізується ним самим» [255, с. 315]. Таким 

чином процес осмислення як зіставлення індивідуально-значущого, цінного є 

«істотно важливим» в культуротворчому і самотворчому здійсненні стає 

«всеохоплюючим» буттям. Тобто таким, що не розриває суб’єкт і об’єкт 

пізнання, а є спільним й співприсутнім для кожного буттям розуму. Особливе 

значення в цьому К. Ясперс віддає комунікації: у світоглядному –

смислоконсолідуючому аспектах. Отже, культурні сенси історії, екзистенції 

людини проявляються у спілкуванні як внутрішньому процесі, комунікації із 

світом та «supreme», тобто у вищому спілкуванні. 

Погляди М. Мамардашвілі, що викладені в курсі лекцій «Вступ до 

філософії» [142], присвяченому взаємозв’язку філософії та науки, відображають 
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осмислену автором проблему людського буття: «Сам світ культури був 

винайдений людиною як такий світ, через який людина стає людиною. Я 

підкреслюю слово «через який», оскільки людина не є природна даність» [142, 

с. 71–72]. Згодом, звертаючись до «Проблем світу», вчений так продовжує 

бесіду про сутність взаємин людини і світу: «Закони світу повинні бути такими, 

щоб у них з’явилася істота, здатна розуміти ці закони. Це вимога, яка вказує на 

відмінність між емпірією та онтологією – є онтологічна людина і є емпірична 

людина. Емпірична людина – це випадкова кінцева істота. Якщо, кажучи про 

людське буття, ми навчимося міркувати, відволікаючись від його випадковості і 

конкретності, то лише тоді зможемо обґрунтувати можливість людських 

висловлювань про світ.  

У такому контексті міркування про смисл буття і те, що людині треба 

«знайти собі місце у світі, щоб цей світ розуміти» [142, с. 120] є 

цілепокладанням історичної місії самопізнання як пізнання законів світу. Світ 

культури як світ онтологічного смислопочатку людини – це траєкторія нашого 

шляху до усвідомлення власної соціально-історичної, природної 

невипадковості. Безвідповідальність у розумінні цього, згідно з поглядами 

М. Мамаршашвілі, веде до антропологічної кризи, а в умовах сьогодення – до 

катастрофи [238]. Автор акцентує увагу на проблемі трансформацій як 

руйнуванні культурних смислів і самого суб’єкта в культурі: «Я маю на увазі 

катастрофу антропологічну, тобто послідовне переродження перетворень 

людської свідомості в сторону антисвіту тіней або образів, які, у свою чергу, 

тіні не відкидають, переродження в іншу реальність, складену з імітацій життя. 

І в цьому людина може, звичайно, себе не впізнати» [140, с. 34]. 

М. Мамардашвілі розмірковує про смисли культури як дзеркало розуму, отже, 

його (розуму) блукання або лукавство може покращити власне відображення, 

але при цьому сама сутність вислизне з рук «онтологічної людини». І тоді 

станеться непоправне: вона перетвориться на «емпіричну», отже, «кінцеву 

істоту». Автор підкреслює: «Те, про що я кажу, – це проблеми, які виросли з 

повсякденної ситуації і знаходять свою постановку вже на філософському 
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рівні» [142, с. 132]. Наведені погляди дослідника дозволяють сфокусувати 

увагу на ролі культурних сенсів як осмисленні загальноісторичних 

закономірностей поставання людини і її самопізнання у неперервності 

онтологічно-людського в історико-культурному існуванні – стан «міркування 

про смисли світу і людини» [140]. Отже, особистість йде до себе через пошук 

сенсів – це єдина людська можливість не втратити себе в історії, впізнати в 

сучасності й зберегти в майбутньому. Проте в цьому пошуку вона не є 

безпорадно-самотньою, а спирається на свій розум, загальноісторичний досвід 

та сенси, які зберігає культурна пам’ять суспільства. Смисли як фундамент, як 

онтологічні платформи специфічно-людського способу буття. 

У трактуванні культурних смислів недоречно було б стверджувати, що 

сформовані в часо-просторі конструкти являють собою стандартну модель 

поведінки для кожного, адже знаково-симолічні системи функціонування сенсів 

культури не завжди мають однозначно інтерпретований характер та великою 

мірою взаємозалежні з умовами розвитку особистості та факторами, які 

ініціюють процес соціалізації. Це, у свою чергу, означає, що культурні смисли 

як завершені форми, що однаково засвоюються через соціальні інститути й 

механізми культури, існують номінально. У самому конструкті культурних 

сенсів згорнута ідея інтенції осмислення, тобто принципова незавершеність, 

процесуальність. Сходження людини в осмисленні нею власного буття у 

траєкторії культурних сенсів постає як складний процес – такий, що має 

багатошарову структуру й визначається певними горизонтами очікуваного та 

можливого, зокрема й формування режимів реальності у свідомості однієї 

особистості, а також множинні проекти соціальної реальності для суспільства, 

створені під впливом певних соціальних факторів. У цьому контексті 

розглянемо концепції представника феноменологічного підходу в напрямі 

соціології А. Щюца [248]. 

Автор зазначає, що структурно свідомість охоплює безліч реальностей, 

але за умови віри суб’єкта в них. Ці реальності включають релігійну свідомість, 

політичну, правову та інші. Аналізуючи позицію дослідника можна дійти 
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висновку, що залежно від структурованості свідомості формуються й певні 

моделі поведінки, які корелюють із системою культурних смислів, що 

впливають на людину ще з початку становлення особистості. А сенси 

зароджуються через вплив на суб’єкта культурних смислів із характерних 

тверджень, трактувань навколишнього середовища, набуваючи дедалі 

складніших форм, та, зрештою, доповнюючись чи трансформуючись залежно 

від тенденцій часу. А. Шюц розглядає сформовані реальності як «кінцеві 

області значень», вважаючи, що саме суб’єктивна реальність, а не онтологічна 

структура, визначає власний досвід та світосприйняття людини. 

Щоб якнайповніше розкрити трактування категорії «смисл», 

проаналізуємо сучасні філософські теорії. Так, зокрема, орієнтуючись на 

концепцію Ж. Дельоза, яка була сформована в його роботі «Логіка смислу», 

можливим є корелювання таких понять, як смисл – сутність та сенс – 

вираження. Р. Шульга зазначає: «Серед пропонованих останніми десятиліттями 

розумінь смислу, суттєвим можна назвати визначення Ж. Дельоза» [246, с. 78]. 

Автор насамперед відмовився від розуміння смислу з позиції 

трансценденталізму та абсолютизації, яке (розуміння) бере свій початок з 

античних часів. Його (Ж. Дельоза) бачення смислу не наслідує традиційну 

логіку, а пропонує нове прочитання «сенсу», відмінне від метафізичної 

конструкції світу ідей у відриві від буття людини. Традиційно-філософське 

трактування смислу заглиблювалось у його розуміння як такого, що існував 

завжди й залишається атрибутивно-незмінним, хоча постає в різних культурно-

смислових моделях. У свою чергу, Ж. Дельоз пояснює сенс з позиції 

дискурсивності, тобто проблема полягає в особливостях мови як системи, що 

дозволяє сенсу відбутися у події. Він є чимось рухливим, динамічним, оскільки 

виникає на межі речей і речень. Це явище зовнішнє як результат знакових, 

лінгвістичних дій. Ж. Дельоз вказує: «Сенс – це виражене в реченні – це 

безтілесна, складна і нередукована ні до чого іншого суть на поверхні речей, 

чиста подія, притаманна реченню і вкладена в нього» [70, с. 178]. Такий підхід 

автора надає можливість трактувати сенс як дискурс смислу в заданих знакових 
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властивостях культурних систем. Н. Костенко, звертаючись до логіки смислу 

Ж. Дельоза зауважує, що «… смисл дарується нонсенсом, де він ширяє, ледь 

торкаючись поверхні, будучи ефектом події, де він невіддільний від парадоксів 

нескінченного поділу і розподілу сингулярностей…» [102, с. 41]. Отже, згідно з 

поглядами Ж. Дельоза, сенс має значення в межах контексту – «поверхні» 

семіотичної конструкції і відображає «чисту подію», а не сутність речі, та 

вказує на її соціальний рух: сприйняття людиною та відношення до неї (події). 

У концепції дослідника сенс – це поняття, що представляє локальну 

обумовленість смислу логікою його вираження та вкомпонованості в динаміку 

тексту, інтеракцією руху. 

В аспекті розуміння культурних смислів як взаємодійного для людей 

«буття у мові» актуальними є герменевтичні погляди Г. Гадамера [51]. Вчений 

вбачає у мові акумулювання «досвіду світу». Отже, вона виступає свого роду 

посередником у трансляції «небайдужих» людині сенсів і водночас їх сферою 

буття. Розуміння є основою зустрічі зі смислами як самоздійснення в мові. 

Досвід життя, що складається з різних практик суспільства, увійшов у контекст 

історії в мовній інтерпретації. Таким чином, людина через мову не просто 

оперує вербальними конструкціями, байдужими знаковими системами, а пізнає 

смисли в розумінні інших людей. Це не є перешкодою і, на думку вченого, не 

затуляє істини, оскільки вона існує в самій життєвій даності світу. Роль 

«напередрозуміння» (Г. Гадамер) – «передсудження», «передрозуміння», 

«передпогляду» можна корегувати та змінювати в самоздійсненні людини, але 

її неможливо позбутися, як і стерти смисли із самої історії. Проте дослідник 

вбачає в цьому не перепони щодо умов інтерпретації, а швидше реальний сенс 

соціальної дійсності. Кожне нове прочитання життєвого тексту стає відкриттям 

іншого відтінку смислу й власним шляхом самоздійснення людини. На нашу 

думку, герменевтичний підхід є важливим у питанні безпосередньо суб’єктної 

зустрічі із соціальною тканиною культурних смислів, тобто інтерпретація 

зберігає життєву повноту сенсів, актуальність культурної пам’яті й формує 

горизонти самоздійснення у власному переживанні культурних смислів. 



41 

Постмодерністська парадигма французького дослідника Ж. Дерріда 

актуалізується у стратегії деконструкції. Автор вбачає своєю метою подолання 

центризму сенсів європейської культури, зокрема тих, що визначили соціальну 

роль філософії. До них належать поняття, що у мовній структурі знання 

сформували певні конструкти опозиційностей, наприклад: дух – матерія, 

суб’єкт – об’єкт тощо. Пошуком первинних причин цього протиставлення, на 

якому зростають всі смисли західної культури, Ж. Дерріда пронизує свою 

концепцію зняття цих меж як умовностей. Поняттям «слід» автор визначає 

первинний смисл, який відображений, проте не занотований. Цей слід не 

залежить від способу фіксації, оскільки існує лише у пам’яті: минулому, що 

ніколи не було й ніколи не стане теперішнім. Інтерпретація дослідником 

смислів культури, на нашу думку, відображається у стратегії мовної гри, в якій 

сенси розкриваються на рівні найменших відтінків та значень, вони зникають, а 

згодом знову з’являються. Деконструкція Ж. Дерріда відкривається через 

проект: гра як смисл, що здійснюється, відбувається в тексті. Водночас у цій грі 

розкривається існування сенсів поза текстом. «Заповнюючись» цими смислами, 

світ конструюється в єдине ціле.  

В аспекті розширення міждисциплінарного підходу до проблеми сенсів 

культури в індивідуальному їх сприйнятті людиною значною є наукова 

рефлексія представників психоаналітичного напряму в гуманітаристиці. Згідно 

з концепцією З. Фрейда [222] сенс є регулятивом певної поведінки людини, 

тобто розглядається як причина її дії. Проте автор вивчає такий вектор 

проблеми, в якому актуалізується смисл індивідуального підсвідомого. 

Насамперед йдеться про тип поведінки, який не відповідає діючим соціальним 

нормам. Дослідити сенс як мотив, особисте переживання, що трансформує 

душевний світ, можна завдяки розкриттю індивідуальної історії людини. У 

питанні культурних смислів важливим є художній та проективний контексти, 

які формуються на основі методу «вільних асоціацій». Вивчаючи структури 

підсвідомого й роль соціальних стандартів у механізмі пригнічення інстинктів, 

потягів людини. З. Фрейд звертає увагу на взаємозв’язок між прихованим 
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значенням, що утримує, водночас «згадує» периферія свідомості й загальним 

смислом бажання. Неоднозначність оцінки науковою спільнотою не мала 

гальмівного впливу на популярність ідей фрейдизму. Смислоконструюючу роль 

цей напрям відіграв у художній творчості, наприклад: мистецтво сюрреалізму, в 

якому принцип візуальних асоціацій набув концептуалізуючого характеру. 

Сучасна українська дослідниця Л. Левчук [113] вивчає роль психоаналізу в 

контексті біографічного методу («патографія» – З. Фрейд), який розкриває 

зв'язок життєвих колізій автора, його душевних потрясінь із сенсами твору: 

образами героїв, їх характерами та драматургією: «Практика застосування 

психоаналізу до процесу художньої творчості виявилася найбільш плідно у 

патографіях – фрейдівських аналітичних дослідженнях життя і творчості 

видатних митців» [113, с. 6]. Також слід зазначити, що на основі актуалізації 

прихованих смислів у спосіб використання методик, які основані на принципах 

фрейдизму, функціонують сьогодні проективні практики саморозвитку 

особистості. 

На відміну від З. Фрейда, А. Адлер [3] зіставляє смисл конкретних дій із 

сенсом життя, стилем та життєвим планом, тобто у реконструкції смислу 

визначальною є не причина дії людини, а мотив як комплекс факторів. Однак, 

незважаючи на те, що смисл залежить від причиново-наслідкових зв’язків, він 

актуальний для пояснення лише в життєвому контексті подій. Автор вказує, що 

трансляція смислу нерозривно пов’язана з комунікацією: «Смисл можливий 

лише в комунікації: слово, яке означає щось лише для однієї людини, було б 

позбавлене смислу. Те саме належить до наших цілей і дій; їх єдиний смисл – 

смисл для інших» [3, с. 8]. А. Адлер вважає, що «сенс життя» – поняття суто 

індивідуальне – скільки людей, стільки і смислів, але вчений наводить ознаки 

істинних «смислів життя», які полягають у тому, що кожна людина може їх 

прийняти, тобто розділяти як сенси, що мають універсальний характер. 

Дослідник відзначає, що можливість смислу переходити від однієї людини до 

іншої, їх «прийнятність» для кожного є проявом норми в характеристиці самої 

особистості. 
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Із цими поглядами корелює концепція К. Юнга [254]. Смисл в аспекті 

авторської теорії постає гранню не лише індивідуального, а й «над-

індивідуального» – колективного підсвідомого. Людину не можна вирвати з 

контексту культури, й, відповідно, сам цей контекст у сконцентрованій формі 

знаків – смислів відображений, вписаний у підсвідомість людини як система 

орієнтирів-координат в її соціальному поставанні. Архаїко-міфологічний 

суспільний досвід покладений в основу смислоконсолідуючої природи 

колективного підсвідомого. Саме поняття «архетип» вказує на початковий тип 

– коріння смислу «representations collectives» (символічні фігури – філософсько-

антропологічний концепт Л. Леві-Брюля). Цим терміном («архетип») 

фіксується зв’язок між глибинним сенсом і символом як знаком його 

загальнолюдської проективності в репрезентації культури. К. Юнг називає 

архетипи джерелами, що надають смисл життю, оскільки вони є живими 

пам’ятками, зліпками сенсів культури в колективному підсвідомому.  

Дослідниця Л. Кошетарова висловлюється стосовно того, що 

платонівський «ейдос» – прояв «світу ідей», є праобразом архетипу та 

культурного смислу [103, с. 123]. Слід зазначити, що архетип, на відміну від 

«ейдосу» (з погляду Платона), трактується К. Юнгом як такий, що проходить 

певне огранування в історико-культурному поставанні через міфи, казки. Автор 

вказує на складний процес щодо ролі архетипу у відтворенні глибинних 

міфологічних образів, які належать досвіду людського роду. Архетипи 

сконцентровані в культурній пам’яті глибинних структур колективного 

підсвідомого. К. Юнг вводить таке поняття, як «архетипічні символи», і 

визначає його як «можливість більш широкого, більш високого смислу, за 

межами наших можливостей, сприйняття тут і зараз, і натяк на такий смисл» 

[254, с. 278]. У контексті постановки проблеми важливим є трактування 

дослідником поняття «символ», а саме: «Символ – це ім’я або зображення, які 

можуть бути відомими в повсякденному житі, але мати специфічне додаткове 

значення до свого звичайного смислу» [254, с. 16]. Тобто символи є особливою 

формою знаків, що з’єднують неартикульовані глибини смислів із їх означеною 
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«поверхнею» (Ж. Дельоз): називаються – іменуються, озвучуються та існують в 

аудіовізуальній формі. Отже, у комунікативній системі вони транслюються у 

відповідний спосіб. Сенс почутого-побаченого не проявлений у знаку, проте 

існує як мета у цілепокладанні інформаційної природи функціонування 

символу в суспільстві.  

У запропонованому аспекті слід звернутися до поглядів Н. Рубцова, що 

визначив символ як «потенційно невичерпну смислову глибину, … певну межу, 

яка розкриває себе в цілому континуумі смислових одиничностей. Символ – це 

завжди відкритий образ, його смисл ніколи не зводиться до певного значення, 

він завжди віяло можливостей, смислових перспектив» [191, с. 43]. Таким 

чином, архетип через символ стає інтенцією смислових здійснень в 

історичному, соціальному контекстах культурних реалій. Л. Кошетарова вказує, 

що архетипи суттєво відмінні від історично сформованих та перетворених 

сенсів, які не є психічно спадковими, а передаються через покоління, оскільки 

архетипи – це уявлення, що включають в себе несвідомий зміст людської 

психіки, який стає усвідомленим лише під впливом індивідуальної психіки 

[103]. Таким чином, символічні вираження архетипів як проекції культури у 

величних образах міфів, творів мистецтва через аудіовізуальний знак дають 

людині глибину переживань, що балансує на межі відгомону первинного 

досвіду й актуальних культурних сенсів. Отже, смислогенез відбувається як 

соціальний горизонт зустрічі архетипів колективного підсвідомого і 

комунікативного процесу у формі символічного вираження звуку-зображення. 

Смисл і втрата смислу – основні поняття концепції В. Франкла (праця 

«Людина в пошуках смислу» [218]). Зміст його вчення конструює 

взаємозалежність між можливістю і необхідністю кожної людини здійснювати 

відкриття сенсу у різних ситуаціях. Праця у буквальному розумінні й праця на 

шляху до пошуку власного життєвого смислу є екзистенцією людини. Зупинка 

на цьому шляху загрожує втратою смислу. Людина шукає сенс попри труднощі 

в реалізації себе у складних життєвих ситуаціях, попри соціальний контекст. 

Проте смисл людина не вигадує – саме дійсність підказує їй його в різні 
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моменти часу: «Смисл не можна дати, його потрібно знайти» [218, с. 37]. Тобто 

важливим аспектом в розумінні смислогенезу є пошук власного життєвого 

сенсу в екзистенції свободи, вибору та правдивій, життєвій драматургії 

реальності як зумовленості цього процесу. 

Концептуалізуючим аспектом міждисциплінарної стратегії щодо 

проблеми культурних смислів є семіотичний підхід. Цей напрям 

гуманітаристики стає методологічною основою дослідження сенсів як значень у 

знакових системах й соціальній природі комунікації. Слід вказати, що 

семіотичний вектор щодо проблеми смислогенезу є найбільш розробленим, та в 

культурологічній спрямованості інтегрує розвідки структуралізму – 

постструктуралізму й понятійно-категоріальний ресурс лінгвістичних, 

філософсько-естетичних і мистецтвознавчих теорій. В сучасних наукових 

дискурсах інформаційно-комунікативного вектора культури неможливо навіть 

диференціювати предметну область знань, настільки інтегративною є 

семіотична проблематика для культурології. Її формування відбувалось у таких 

концепціях: структурної антропології К. Леві-Стосса [112], феноменології 

Г. Фреге, постструктуралізму Р. Барта, семіології Ф. де Соссюра, Ю. Лотмана, 

постмодернізму М. Фуко та багатьох інших дослідників процесу 

функціонування знакових систем як комунікативних засад культури. Однією із 

розробок семіотичного напряму є теорія У. Еко. У праці «Відсутня структура: 

Вступ до семіології» [250] автор дає власне тлумачення смислу семіотичного 

підходу: «… це таке дослідження, в якому всі феномени культури 

розглядаються як факти комунікації й окремі повідомлення з кодом» [250, с. 22] 

Ця трактовка пов’язана з тим, що, на думку У. Еко, саме знакові системи 

здійснюють перехід від «світу сигналів» до «світу смислів». Поняття «код» є 

ключовим у розумінні поглядів дослідника, оскільки цим концептом 

позначається репертуар сенсів: код встановлює правила їх (сенсів) зчитування в 

певній знаковій системі. У той час, як в семіологічній теорії Ф. де Соссюра знак 

(лінгвістичний знак) встановлює «неперервну єдність позначувального та 

позначеного» [205, с. 120], У. Еко наголошує, що саме код обумовлює 
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смислопороджуючий зв’язок між семіотичними елементами структури знака. 

Також слід вказати, що автор акцентує розуміння знакових систем з точки зору 

моделі, полемізуючи із структуралістами (зокрема, з К. Леві-Строссом), у 

поглядах яких структура класифікується як онтологічна даність. Моделювання 

системи є історичним процесом, пов’язаним з «іконографічним кодом», тобто 

таким, в якому візуальний знак має свій оптичний та умовний сенс: для різних 

епох він різний. Визначальною в аспекті нашого дослідження є думка У. Еко 

щодо дії комунікативної моделі. Автор вказує, що у момент, як адресат отримує 

повідомлення, воно «порожнє», проте в отриманому повідомленні людина 

«висвічує», тобто декодує, «смислопороджуючий механізм». При цьому треба 

врахувати, що поставання смислу відбувається спочатку як актуалізація 

денотативних, потім конотативних значень. Також смислопороджуючими є 

самі умови, навіть їх найменші зміни у процесі комунікації. Отже, концепція 

У. Еко розкриває історико-культурну обумовленість процесу комунікації та 

визначає моделюючий механізм функціонування знакових систем в основі 

трансформаційної специфіки культурних смислів. 

Сучасний дослідник А. Шейкін розглядає культурний смисл як 

«ідеаційний конструкт, пов’язаний з культурним об’єктом (денотатом) як із 

знаком, тобто, який є його інформаційним, емоційним, експресивним змістом» 

[236, с. 134]. На думку автора, культурні смисли класифікуються залежно від їх 

наповненості: інформаційної, емоційної, експресивної, але при цьому необхідно 

враховувати спосіб сприйняття, специфіку певної мови, знакової системи, 

пріоритетність і популярність «культурного рівня». Інформаційна сторона 

класифікації культурних смислів орієнтована на спосіб сприйняття, який 

притаманний ментальності індивіда, або на визначений у певній ситуації 

механізм сприйняття смислу. Емоційна складова самої природи людини 

потребує додаткової стимуляції за допомогою «виховання почуттів», отже, 

експресивний фон як ситуативна наповненість є основою «інформаційного» та 

«емоційного» смислів, що посилює їх вплив за допомогою акцентації 

необхідних засобів. 
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Таким чином, постає проблема наявності складної структури 

співвідношення між культурними смислами, історичним досвідом, 

комунікативним функціонуванням суспільства, кодом знакових систем, 

умовами сприйняття та багатьма іншими факторами, що в сучасному 

суспільстві мають особливий контекст. Ним стає актуалізований інформаційно-

комунікаційний ресурс медіасфери як новий простір аудіовізуальної культури. 

М. Маклюен у праці «Розуміння медіа: Зовнішні розширення людини» 

[138] зазначив, що медіа розглядаються не лише як засоби та канали передачі 

інформації, а у більш широкому значенні – як посередник (медіа/медіум) між 

людиною-суб’єктом і певним об’єктом сприйняття або іншою діяльністю [138, 

с. 22]. Тенденція розвитку медіасфери сьогодення ініціює розгляд впливу 

електронної (нині нових – цифрових медіа) аудіовізуальної комунікації на 

трансформацію культурних смислів. Одним із векторів цього розгляду є 

перетворення сенсів у бік їх імітації, переформатування дійсності. Цей аспект 

питання піднімає французький дослідник Ж. Бодрійар (зокрема, у роботі 

«Симулякри і симуляції» [28]). Автор акцентує увагу на властивому сучасному 

суспільству явищі симуляції – породженні абстракцій, які не мають зв’язку з 

реальністю, натомість пропонують її заміну певними порожніми знаками – 

фантомами реальності: «симулякрами». Цей процес стає настільки всеосяжним, 

що зникає відмінність між виробленими ефектами таких сенсів і реальною, 

проте нездійсненою глибиною смислів. Відбувається усунення життєздатних 

значень реальності та заміщення їх імітацією у віртуальній гіперреальності, в 

яку органічно вписуються симулякри. Орієнтуючись на класифікацію, 

запропоновану А. Шейкіним, ми вважаємо, що ці імітації окрім іншого 

трансформують експресивний фон культурних смислів, тобто створюють 

антураж, декорацію. Проте, в аспекті розглянутих вище поглядів У. Еко, 

можливою є інтерпретація ролі цих змінених образів реальності – симулякрів 

(Ж. Бодрійар) у напрямі пошуку очевидного та умовного у кодах сучасної 

комунікації. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%91%C2%88%C3%90%C2%B0%C3%90
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У медіапросторі інформація продукується нині в режимі nonstop, проте 

потік знаків та значень має свою комунікативну структурованість та адресність 

сенсів. Мовою цих контекстів є аудіовізуальний діапазон медіакультури. Отже, 

проблема трансформації культурних смислів фокусується сьогодні на питанні 

зоро-слухового коду як способу моделювання дискурсу в медіасфері – 

перетвореного акустично та оптично розширеного ресурсу аудіовізуальної 

комунікації. 

 

 

1.2. Аудіовізуальна комунікація у міждисциплінарному дискурсі  

Магістральною проблемою, що постає як встановлення світоглядної, 

смислопроектуючої специфіки функціонування інформаційної сфери, є 

дослідження комунікативних засад культури. У цьому контексті розуміння 

сенсів пов’язане з питанням наповненості соціальної реальності, просякненості 

тканини культурного простору тими змістами, ідеями, образами, крізь які 

актуалізуються культурні смисли. Сутністю та водночас формою їх трансляції є 

комунікативні засади людського буття. Тому, по-перше, методологічною 

стратегією нашого дослідження стає з’ясування світоглядної природи 

комунікації у зверненні до концептуалізуючих розвідок – теоретичних 

рефлексій цього явища. По-друге, розуміння спілкування та його 

смислопороджуючого впливу актуалізує проблему в аспекті поширення 

електронної аудіовізуальної комунікації як простору функціонування 

медіасфери. Цей процес не лише задовольняє загострену екзистенційну 

проблему комунікативних потреб суспільства, а й спричиняє справжній прорив 

в обміні інформацією, її швидкості, адресності тощо. Враховуючи таку 

інформаційну динаміку, комунікативний рух, дискурсивність культурних 

смислів щодо наповненості медіапростору, нам вважається необхідним 

звернутися до теоретичної рефлексії аудіовізуальної специфіки комунікації та 

інформаційно-комунікаційних основ медіасфери. 
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Насамперед зазначимо, що природа комунікації історично 

взаємовизначена сутністю культури, отже, нашою соціальною природою. «Без 

свідомості немає комунікації, як без комунікації немає свідомості» [263, с. 38]. 

Від синкретизму відчуття себе у «топосі» (topos як «місце» у перекладі з 

давньогрецької) світу, зовнішньому продовженні органіки тіла як «телосу» 

(telos, отже «кінцева ціль» у давньогрецькому контексті) буття роду, через 

дотик, слух, зір та іншу сенсорну взаємодію – у людини почала 

пробуджуватись її соціальна природа. Тобто комунікація у синкретизмі 

відчуття цілісності людини і світу постає як один із факторів еволюції 

культури, в історичних періодах розвитку якої спілкування (спільне існування) 

набуває різних форм. Таке розуміння відображають: еволюціоністський підхід 

у культурології щодо питань міфу, магії – Е. Тейлор [210], Дж. Фрезер [221] та 

концепції неоеволюціонізму Л. Уайта (суспільна організація енергії в основі 

підсистем культури), соціальної антропології М. Мосса («дарування» як 

характер взаємин в архаїчних культурах) та інших дослідників. Світоглядно-

визначальними віхами цивілізації стають мова, писемність та інші способи 

комунікації, включаючи й сучасні її типи. Основою різних форм спілкування є 

процес, модель якого розробив представник чиказької школи соціології 

Г. Лассуел: п’ять елементів комунікативного акту: хто повідомляє – що – у який 

спосіб – кому – з яким ефектом [265].  

Таким чином, згідно з розглянутими у попередньому підрозділі 

аспектами культурних смислів актуальності взаємодійного значення набувають 

усі елементи: предмет комунікації, суб’єкти спілкування, канал взаємозв’язку 

та ситуативний контекст інформаційного повідомлення. У розвитку історико-

філософської думки комунікація поставала у гносеологічному (починаючи з 

діалогів Платона), естетичному (від арістотелівської «Поетики» [8] – театр як 

соціальний простір комунікації) та інших вимірах культурного смислу.  

Сучасна комунікативна парадигма сформувалась на основі етико-

філософських соціально-зумовлених (які відображають нагальні суспільні 

потреби ідеологічного переформатування ціннісних преференцій західно-
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європейської цивілізації другої половини ХХ століття) поглядів К. Апеля, 

Ю. Габермаса та багатьох їх послідовників.  

Предметним полем цієї теоретичної рефлексії стає дискурсивність 

комунікативної дії як процесу та простору всіх сфер життєдіяльності. Згідно з 

таким підходом моральні принципи, ціннісні орієнтири людей як рівноправних 

учасників інтеракції постають не в імперативному трактуванні, а як шлях 

пошуку консенсусу: раціонального врахування інтересів суб’єктів комунікації. 

У цьому аспекті досвід аргументацій, на противагу моральному імперативу, 

стає підходом практичного дискурсу, тобто сама «комунікація» розглядається 

дослідниками як етична категорія. Зокрема, Ю. Габермас підкреслює 

відмінність універсалістського смислу етики обов’язку («категоричний 

імператив» у концепції І. Канта) та «моральної аргументації» етики дискурсу, 

тобто комунікативної етики. Основою протиставлення стає актуальність, 

соціальна запитаність саме тих норм, якими характеризується комунікація: їх 

потенційна можливість бути прийнятими всіма учасниками дискурсу. 

Комунікація постає крізь призму взаєморозуміння, взаємообміну смислами 

суб’єктів процесу спілкування як соціальної співпричетності, потенційної 

прийнятності для кожного.  

Герменевтична зорієнтованість інтерпретації смислу комунікації 

обумовлює погляди К. Апеля. Так, автор акцентує увагу на значенні мови як 

«артикульованого світовідчуття» та інтерсуб’єктивності як природи відкриття 

себе через усвідомлення Іншого [6]. У розмислах Ю. Габермаса концентрується 

проблема переходу від «модерного» до «постмодерного проекту» західної 

цивілізації. Точка зору автора постає в дискурсі поглядів Г. Гегеля, думок 

М. Гокгаймера, Т. Адорно та інших вчених. Зокрема вказується, що роль 

розуму не дорівнює «абсолютизації розсудку», оскільки полягає у «з’єднанні 

тих протилежностей, які він зобов’язаний дискурсивно протиставляти» [226, 

с. 32]. «Плюралістичний» розум виявляє себе через мову, у моментах відтінків 

якої відображаються відносини людини зі світом. Оскільки основою різних 

типів комунікативної дії є взаєморозуміння, то конституюючий смисл мови 
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постає у «прагматичній» раціональності. Це знаходить вираження у таких 

аспектах: істинність – зміст, правильність – норма, правдивість – намір. Таким 

чином, етичний, аксіологічний вектори комунікативної теорії висвітлюють 

смислоорганізуючий контекст сучасної культури – людина в безцінності (у 

сенсі дорогоцінності) своїх відносин зі світом: природи, культури, себе, Іншого.  

Комунікативна теорія обумовлює у наш час розвиток різних знань 

міжкультурної взаємодії, зокрема ініціює соціологічну, психологічну та інші 

стратегії осмислення, у кожній з яких традиційно формувалися свої вектори 

дослідження. Так, аспекти соціологічного розуміння комунікації розвивались 

під впливом концепцій культур-аналітичного (М. Вебер) та об’єктивістського 

напрямів. Щодо останнього, наприклад, у дослідженні соціокультурної 

динаміки П. Сорокіна [204] комунікація вивчається з погляду передачі 

соціальної інформації. Психологічні розвідки відображають комунікацію через 

індивідуальні, контекстуальні фактори цілепокладання в обміні інформацією 

психічні виміри сенсу повідомлення (настрій, мотив, інтелектуальний та 

емоційний рівень суб’єктів спілкування, ситуативність тощо). У кібернетиці 

складається синтез теорії систем, інформатики, основ комп’ютерної техніки, 

програмного забезпечення тощо. Так, А. Урсул характеризує комунікацію як 

обмін інформацією між складними динамічними системами та їхніми 

частинами, які сприймають, накопичують та переробляють інформацію [215]. 

Визначальними інноваційні розробки, розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій стають у предметній спрямованості управлінських стратегій, 

соціокультурологічних, естетичних та інших векторах сучасного знання.  

Представник соціологічного підходу Н. Луман сформував комунікативну 

теорію соціального управління. У запропонованій концепції автор керується 

міждисциплінарною стратегією в розумінні суспільства як системи систем, що 

саморозвиваються – «аутопоезис» (Н. Луман). Так, наприклад, дослідник 

характеризує мас-медіа як «одну з функціональних систем сучасного 

суспільства, яка подібно всім іншим своєю зростаючою продуктивністю 

зобов’язана своєму системному відокремленню, замкнутості та аутопоетичній 
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автономії» [264]. Комунікацію автор розуміє єдиною справжньою у 

соціальному значенні операцією: «Людські відносини і саме суспільне життя 

неможливі без комунікації. Комунікація – це найменша з можливих одиниць 

соціальної системи, а саме – така одиниця, на яку сама комунікація ще може 

реагувати за допомогою самої ж комунікації» [131, с. 86]. Комунікація є 

«одиницею» конституюючої структури соціальності й має власну внутрішню 

структуру, що формується трьома елементами: «повідомленням», 

«інформацією» і «розумінням». Ці елементи не існують самі по собі (поза, до, 

або після комунікації), не є самостійними даностями, а реалізуються тільки в 

межах процесу комунікації, який можливий саме як відношення цих елементів. 

Вказане відношення формує конститутивне для комунікації розрізнення 

повідомлення та інформації. Сприйняття цього розрізнення (й водночас 

цілісності) повідомлення та інформації досягається розумінням. Процес 

комунікації має ціллю саме розуміння, але навіть якщо останнє не буде 

досягнуто, це означатиме лише появу нової комунікації. Таким чином, 

комунікативні процеси являють собою мережу, у виробництві якої вони 

постійно задіяні. Метою й водночас результатом цього процесу є продукування 

та передача смислів. Саме з поняттям сенсу пов’язане міркування Н. Лумана 

щодо ролі мас-медіа у суспільстві: «… це система, яка конституює смисл. Те, 

що ми знаємо про наше суспільство і навіть про світ, в якому живемо, ми 

знаємо завдяки мас-медіа. Це твердження справедливе не лише по відношенню 

до нашого знання про суспільство й історію, а й щодо пізнання природи» [130, 

с. 8]. Комунікація є певним типом спостереження світу, а технології роблять 

можливим процес поширення «продуктів», отриманих у процесі здійснених 

всередині системи операцій: у пресі та мовленні, в читанні, у перегляді передач, 

створенню яких передують незліченні підготовчі комунікації. 

Значне місце в теоретичних рецепціях комунікації Н. Лумана посідає 

думка про «структурну відповідність». Цим концептом пояснюється те, як 

певні системи взаємоузгоджені щодо сфери власних можливостей, адже це 

визначає потенціал їх співіснування та адаптованості до реальності. Як приклад 
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автор розглядає зір та слух як системи, що дають можливість бачити та чути. 

Йдеться про різні комунікативні процеси, якими обробляються різні дані, але 

однієї й тієї самої реальності. Кожна з названих систем не може замінити іншу, 

оскільки вона унікальна: неможливо побачити слухом та почути зором. 

Відсутність будь-якої означала б недоотримання смислів аудіального чи 

візуального у процесі комунікації.  

Піддавши сумніву усталений в комунікативістиці погляд на результати 

відтворення у засобах масової інформації «відображення реальності», тобто 

створення медіа-інформаційного аналога «справжньої» реальності, Н. Луман 

виділив інші реальності медіа, а саме: «дійсну реальність засобів масової 

комунікації» [130], комунікативні внутрішньо-організаційні практики та 

створення інформаційного продукту, який ґрунтується на специфічному 

неусвідомленому, а іноді й свідомому викривленні смислу через суб’єктивну 

інтерпретацію інформації. 

У наш час складно не помітити зростання медіатизації культури, 

всеохоплюючий характер поширення медіаінформації. Масштаб і швидкість 

повідомлень створюють відчуття, що буквально в наступну секунду інформація 

вже стає відомою всім і застаріває. Визнання в цих обставинах, що людина 

чогось не знає (не до-бачила, не до-чула), смислонаближено до падіння 

авторитету, певного статусу. Темпи поширення інформації мають зворотній бік 

– її швидкоплинність. Н. Луман робить висновок, що мас-медіа формує потребу 

активного оновлення інформації. Таким чином, комунікативною стратегією 

медіатизації стає стимулювання інформаційного попиту суспільства, 

формування постійного очікування та готовності до несподіванок. Це ініціює 

необхідність розширення можливостей людини в її сприйнятті інформації. 

Інструментальним акимвом у цьому напрямі стає аудіовізуальний ресурс 

комунікації. 

Сучасний етап зорово-слухової взаємодії суспільства суттєво 

відрізняється від попередніх періодів історії культури наповненістю різних 

форм комунікації медійними аудіовізуальними засобами як посередниками й 
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новими комунікативними системами. Невід’ємними характеристиками 

реальності стали поняття «Інтернет», «віртуальна реальність», «медіа-

мистецтво», «мережева взаємодія» в освіті, економіці, політиці, 

міжособистісному спілкуванні тощо. Згідно з комунікативною моделлю 

Г. Лассуела очевидним було б констатувати зміну «способу» та «ефекту» 

спілкування. Однак, враховуючи погляди розглянутих вище представників 

теорії комунікативної дії щодо обумовленості всіх елементів цього процесу, 

зрозумілим стає взаємотрансформація й інших елементів: суб’єкта («хто») та 

предмета («що») комунікації. Єдиним незмінним фактором залишається 

сенсорний інструментарій людини, оскільки це сама можливість чути й бачити 

світ навколо себе. 

Поняття «сенсорність» у сучасному науковому контексті має різні 

тлумачення: це і процес виховання культури почуттів (розуміння кольорів, 

музичних звуків тощо), й особлива здатність сприймати світ не у 

спектральності п’ятьох природних здатностей, а в їх синестезійності; також цим 

терміном характеризується інтуїтивність у взаємодії людини зі світом. В 

аспекті нашого дослідження культурних смислів в аудіовізуальній комунікації 

«сенсорністю» позначатимемо перцептивний рівень свідомості, тобто саму 

можливість рецепторів зору та слуху бачити й чути, також відповідно 

фіксувати інформацію в цілісності її усвідомлення та переживання.  

У спільну для різних мов етимологію «аудіовізуального» покладено 

латинське запозичення. Так, у німецькій мові «audiovisuell» трактується як те, 

що можна чути і бачити одночасно зоровими та слуховими рецепторами, а 

звідси й поняття, наприклад, «audiovisueller Unterricht» – заняття з 

використанням засобів зоро-слухового сприйняття. Аналогічно етимологія 

поняття «audiovisual» пояснюється англомовними словниками. Латинське 

дієслово «audiere» (слухати, сприймати на слух) та «videre» (бачити) є 

вихідними у формуванні терміна «аузіовізуальний», адже «audio» та «video» є 

особовими формами цих дієслів: videō – vidēre, vīdī, vīsum; audio – audīre, 

audīvī, audītum. Отже, по-перше, поняття «аудіовізуальний» вказує 
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(відповідними формами дієслів) на процес сприйняття зором та слухом у різних 

культурно-смислових відтінках і результатах. У контексті сенсу комунікації є 

сутнісна відмінність між «дивитись» (розглядати) і «бачити» (углядати), 

«слухати» (вслухатись) і «чути» (вчувати), а також тими вимірами смислу, на 

які вказують інші дефініції: «оптичне», «наочне», «очевидне» та «акустичне», 

«звук – шум», «звук – фон», «звук – ритм» тощо. По-друге, «аудіовізуальне» 

передбачає симетричність, одночасність сприйняття зором та слухом. На нашу 

думку, це вказує на розширення культурно-смислового діапазону на відміну від 

умовної суми побаченого та почутого як окремих комунікативних систем зору і 

слуху. 

Теоретична рефлексія процесу аудіовізуальної комунікації передбачає 

дослідження суспільних факторів у контексті формування сенсорної культури, 

враховуючи її природно-соціальну специфіку та історичну динаміку. Виникає 

фундаментальне питання про те, чи є розвиток зоро-слухового режиму 

комунікації наскрізно лінійним на цивілізаційних етапах становлення 

суспільства, або організація культури почуттів інформаційно-комунікативного 

буття людини перебувала в різних формах своєї актуальності і змінювалась у 

часовій вертикалі людства. Так, М. Маклюен у праці «Галактика Гутенберга 

«Становлення людини, що друкує» [137] вивчає набуття інструментарію 

спілкування через цивілізаційні віхи дописемної, писемно-друкованої та 

сучасної електронної системи взаємодії суб’єктів комунікації. Його «погляд на 

живу традицію безписемності» [137, с. 41] в аспекті аудіальності слова 

формується через дискурс думок інших авторів (К. Поппера, Б. Рассела, 

Ч. Селтмана, З. Зигфрида). Згідно з поглядами М. Маклюена на історичному 

етапі до виникнення алфавіту відбувається комунікація, що має нелінійний 

характер у просторовому та часовому контексті. Вона актуалізує всі почуття у 

цьому режимі спілкування. Класифікувати історично подібний тип комунікації 

можна лише розглянувши різні періоди, включаючи й сьогодення, надаючи 

приклади щодо змісту історичних епох: доалфавітної; писемної Античності (з 

виникненням фонематичного типу писемності – знак-буква); через 
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середньовічну традицію в новоєвропейський простір культури, в якому 

візуальність комунікації закріплюється за друкованим текстом та до сучасної 

електронної комунікації, в якій, на думку автора, відбувається повернення до 

нелінійності, «мозаїчності» (М. Маклюен) комплексу чуттєвості в комунікації. 

М. Маклюен розкриває взаємозв’язок типу комунікації, специфіки форм 

чуттєвості, технологій та культурних кодів комунікації. Так, зокрема, автор 

вказує: «До тих пір, доки людина не збільшила значення візуальної складової 

сенсорного комплексу, люди жили в умовах родових і племінних спільнот. 

Вихід людини з племені (детрайбалізація, деколективізація) залежав, 

щонайменше, в минулому від інтенсивної зорової діяльності, яка була 

обумовлена писемністю, виключно її алфавітним різновидом» [137, с. 92]. На 

нашу думку, М. Маклюен концентрує в своїх поглядах такі вектори проблеми. 

По-перше, він фіксує сенсорну обумовленість культури у переході від 

аудіальності до візуальності й сучасної мозаїчності сенсорної культури. По-

друге, автор акцентує взаємозв’язок аудіального, візуального й 

аудіовізуального як сучасного етапу електронної комунікації в динаміці від 

сакралізації знання, інформації – їх смислів до секуляризації як втраті 

сакральності на етапі писемно-друкованої культури Нового часу. Цілісність 

сприйняття й специфіка чуттєвого досвіду на межі містичного трактування 

простору й часу та власного буття в ньому втрачається з набуттям 

раціональності візуального, що має свій науково-пізнавальний аспект «від 

Евклідової геометрії» до «розмислів Р. Декарта про метод». По-третє, 

М. Маклюен формулює проблему взаємозв’язку аудіовізуальної комунікації та 

культурного коду, що має технологічну основу певного історичного етапу 

розвитку цивілізації: алфавіт Античності, друковане слово Нового часу та 

електронні засоби медіа ХІХ століття – сучасності. 

Отже, своєю працею дослідник ініціює сьогоднішній етап дискурсу 

аудіовізуальної комунікації не лише в контексті медійних засобів 

інформаційної культури, а й з точки зору ролі сенсорної культури у 

спілкуванні, зокрема в контексті історичного становлення комунікативних 
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стратегій людини. У цьому аспекті важливими є погляди української дослідниці 

О. Оніщенко [161] щодо теоретичного аналізу естетичного потенціалу 

«фізіологічних почуттів». Так авторка звертається до концепцій «тріумвірату 

позитивістів Англії – Г. Спенсера, О. Бейна та Г. Аллена» [161, с. 188] з метою 

дослідження підходів до естетичного почуття. О. Оніщенко розкриває 

комунікативну роль аудіовізуальної (зокрема літератури) культури почуттів на 

прикладах художніх творів, в яких відображається смисловий зв’язок смаку та 

нюху із естетичними переживаннями героїв. Тобто фізіологічні почуття в 

актуалізації художнього враження відіграють опосередковану, проте важливу 

роль в аудіовізуальному конструкті культурних смислів. 

Сприйняття людиною світу, процес спілкування, що ґрунтується на всіх 

проявах перцептивності, сенсорності культури, й отже, комплексу почуттів 

людини, мав раніше й дотепер не втрачає певної синестезійності (у значенні 

смислопороджуючої цілісності, взаємодоповнення) в умовах домінування того 

чи іншого типу комунікації. Так, згідно поглядів М. Маклюена, дописемний тип 

комунікації – аудіальний – акумулює перцептивний досвід й має чуттєвий 

синкретизм. З виокремленням візуального каналу комунікації, його історичного 

розширення у формі друкованого тексту синестезійність отримує русло 

зорового режиму комунікації, але із поступовою втратою сакральності, 

переходу знання в статус «мирської» доступності. Якщо в епоху Середньовіччя 

природа «читається» як божественна книга в ірраціональності знаково-

символічного сприйняття трансцендентного, то друкована книга Нового часу 

переводить – трансформує культурні смисли у контексті наукової 

раціональності, концентрованості сенсу й забезпечує становлення суб’єкт-

об’єктного відношення до світу. Поступово формується когнітивна диспозиція 

емпіричного світу, чуттєвого досвіду людини та трансцендентального суб’єкта. 

Розум трактується в своїх гносеологічних основах чітко візуалізованими 

текстами, вербально сформульованими поняттями, культурний смисл яких 

передбачає оперування ідеями – категоріями у дослідженні можливостей та 

спрямованості самого розуму, а їх (понять) визначеність чуттєвим досвідом 
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регламентується емпіричною сферою знання. Особливого прояву це набуває в 

кантіанській теорії концептів апріорного – апостеріорного, трансцендентності 

«речі в собі». Комунікативно-когнітивна практика Нового часу, як модерного 

проекту західної цивілізації ґрунтується на візуальній раціональності суб’єкта у 

таких формах, як наука – «від Р. Декарта до М. Лобачевського» (М. Маклюен), 

що розвиває Евклідову геометрію в новоєвропейських тенденціях, мистецтво – 

від літератури, де образ народжується через візуальний режим сприйняття 

слова до образотворчих мистецтв із просторовою перспективою «від Леонардо 

да Вінчі до французьких імпресіоністів ХІХ століття» (М. Маклюен). В 

постмодерному проекті зі зростанням дискурсу комунікативного та 

когнітивного потенціалу людини під впливом концепцій інтуїтивізму, 

феноменології, герменевтики, семіотики тощо, у теоретичних розвідках 

деконструюється абсолютність розуму та структура суб’єкт-об’єктних 

відносин, що корелює в часі із розвитком медіазасобів комунікації, як 

комплексного техно-розширення сенсорно-смислового спектру культури. 

Сьогоднішній етап аудіовізуальної комунікації передбачає синтезовано-

синтетичний режим її функціонування, який, на нашу думку, – не можна 

адресувати до повернення особливостей аудіо-тактильної специфіки 

дописемної культури, оскільки комунікативним (оптично-акустичним) 

розширенням почуттів людини виступають електронні ЗМІ, медіасфера початку 

ХХІ століття. 

У концепції М. Маклюена дослідження раціональної регламентації 

смислу у розвитку візуальної комунікації Ренесансу – Нового часу відбувається 

відповідно до особливостей мистецтва та науки цього періоду. Зокрема, 

відкриття законів прямої перспективи – Леонардо да Вінчі, «Трактат про 

живопис» [118], обумовлює як візуальну очевидність, реалістичність 

відтворення простору у творах мистецтва, так і його осмислення, тобто зорова 

комунікація набуває раціональної регламентованості. Симптоматичними є й 

інші приклади щодо цього. Так, автор звертається до тексту трагедії 

У. Шекспіра «Король Лір», зокрема сцени, коли Едгар та жорстоко позбавлений 
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очей Глостер перебувають на стрімчаку. Словами засліпленому герою Едгар 

змальовує перспективу. В кульмінаційному контексті твору експресія цієї 

сцени відіграє візуально смислопороджуючу роль, оскільки не лише те, що 

глядач бачить декорації сцени, але й те, як вербально візуалізується 

перспектива, стає основою синестезійності художнього переживання. 

Характерним також щодо наведеного прикладу зорової комунікації є те, що її 

особливості вивчаються різними дослідниками виходячи із зіставлення 

можливостей пізнання світу та спілкування людей, що мають зір, на відміну від 

тих, хто позбавлений його.  

Так, у праці «Міркування про метод з додатками. Діоптрика. Метеори. 

Геометрія» Р. Декарта [69] осмислення важливості збільшувальної оптичної 

техніки, що багаторазово розширює можливості людського зору (наприклад, 

телескоп, «зорові труби»), відбувається у порівнянні кроку між неозброєним 

оком й оптичною технікою та відстанню між відсутністю зору і зору як такого: 

«Немає потреби припускати, що надто матеріальне має проходити від 

предметів до наших очей частка того, що б ми могли бачити кольори і світло, і 

що в самих предметах є що-небудь схоже на уявлення і відчуття, які вони у нас 

викликають, аналогічно тому, як із предметів, яких торкається незрячий, ніщо 

не виділяється, що мало б проходити вздовж палиці до його руки; так і опір або 

рух предметів є єдиною причиною відчуттів, які він відчуває, і це не має нічого 

спільного з уявленнями, одержуваними ним; отже, наш розум буде вільний від 

маленьких зображень, що поширюються у повітрі й названі «пізнавальними 

образами», які так багато досаждають уяві філософів» [69, с. 71]. Важливо 

зазначити, що думки мислителя про механізм людського зору формуються на 

підставі аналізу і як загальноматематичних закономірностей «руху світла», і в 

аспекті розуміння самого ока як зорового органа людини. Але в контексті 

досліджуваної нами теми значення набуває інший вектор проблеми. 

Симптоматично не те, що Р. Декарт заперечує можливість побачити невидиме 

(навпаки – розробки мислителя мають практичну мету в розширенні оптичних 
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можливостей людини), а ті аргументи – «уявлення та відчуття», якими 

засновник раціоналістичного методу пізнання оперує, вивчаючи рух та опір.  

Окремого змісту набуває трактування оптичної концентрації бачення в 

концепції Р. Декарта: «Якщо дитина весь час розглядає один і той самий 

предмет, її зіниця робиться значно меншою, коли він міститься в дуже світлій 

кімнаті, ніж в затемненій, де закрито більшість вікон; нарешті, якщо дитина, 

залишаючись при тому ж ступені освітленості та спостерігаючи той самий 

предмет, спробує розглядати його у найдрібніших деталях, її зіниці будуть 

вужчими, ніж у тому випадку, коли вона оглядає предмет цілком і без уваги» 

[69, с. 91]. Філософ загострює увагу на тому, що природність людського зору, 

осмисленість та вольові зусилля надають оптичної варіативності. Таким чином, 

бачення предмета не є очевидним та неусвідомленим, а смисловий результат 

зору виникає як раціональна його сфокусованість. Наочним підтвердженням 

цього стає можливість людини сконцентрувати погляд на деталях або 

виокремити центр, кут зору. Одна річ, коли людина намагається сфокусуватись 

на дрібницях, й інший ефект за тих самих природних умов, якщо вона бажає 

побачити предмет у просторовій цілісності з іншими предметами, тобто в 

єдиній композиції. На нашу думку, досліджена мислителем Нового часу 

оптична варіативність характеристики людського зору набуває значення як 

механізм трансформації культурних смислів в умовах екранної культури. Це 

стосується і ситуації повсякденності, в якій вкомпанований у прямокутник 

екрана сегмент іншої реальності візуально співприсутній з фізичними 

об’єктами приміщення, також різного роду спецефектів медійного зображення 

тощо. 

Сучасний науковий контекст проблеми зорової цілісності через 

діалектичну взаємодію статики і динаміки, завершеного і незавершеного, 

актуального і потенційного розглядає українська дослідниця О. Пушонкова. 

Вивчаючи розвиток смислової стратегії візуальної репрезентації авторка, 

спираючись на теорію гештальту, підкреслює значення підходів схоплення і 

конструювання «в динамічній цілісності, <…> в якій світ відкривається нами, 
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але одночасно світ відкривається нам» [181, с.3]. О. Пушонкова аналізує зміну 

форм візуальної репрезентації, що ініціює трансформацію міметичного 

принципу – «побудови візуально-гармонійної цілісності в естетиці фрагмента, 

симулякра і енвайронмента» [181, с.3]. Дослідниця акцентує роль візуальних 

деконструкцій щодо зниження інтегративної функції зору. «Упроваджується 

«короткозорий» спосіб сприйняття «малими блоками», що є відображенням 

структур лабіринтного типу і приреченням людини на «мультиперспективізм», 

постійну зміну ракурсів бачення. Око перетворюється в особливий 

полівалентний орган, що зазнає дії «невидимих сил», втілених у формі. 

Нівелюється поняття статики, оптичний зір поступово «вилучається» із 

смислоструктуруючого «центру» бачення, візуальне мислення стає 

фрагментарним, асоціативним і вже не спирається на культурну традицію, 

«наявне знання» [182]. Таким чином сучасний контекст візуальних сенсів 

набуває багатовимірності зорових планів свого конструювання, які лише 

оптично-віддалено корелюють із історичним досвідом. Культурно-смислова 

спрямованість візуальної репрезентації формується на основі деконструкції її 

зорового фокусу, що змінює стратегію візуального мислення – актуалізується 

індивідуальний досвід, асоціативний план, ірраціонально фрагментовані 

спогади тощо. 

Роз’яснюючий характер щодо потенціалу чуттєвого сприйняття у 

візуальному мисленні, а саме візуальності як наочності смислу – «наявності 

знання», мають погляди Г. Гегеля, зокрема його думки у праці «Феноменологія 

духу» [52]. В аспекті дослідження «сутності речі» мислитель вказує на 

очевидність як факт чуттєвого сприйняття. Цей факт стає аргументом у 

розмислах про «сутність» на рівні одиничного, загального, особливого в 

діалектиці буття та мислення: «Таким чином, предмет слід розглядати 

[з’ясовуючи питання], чи справді він є в самій чуттєвій достовірності як така 

сутність, за яку вона його видає; чи відповідає поняття про нього, що він є 

сутність, тому, як він у цій достовірності наявний. Для цього нам не потрібно 

рефлектувати і роздумувати про те, чим він міг би бути воістину, а потрібно 
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тільки його розглядати так, як він є у чуттєвій достовірності» [52, с. 64]. 

Г. Гегель не абсолютизує досвіду чуттєвого сприйняття, оскільки це лише 

необхідний «посил» мислення. Проте подальшими міркуваннями філософ 

акцентує неспростовність – очевидність сенсорного знання. Так, наприклад, у 

вказаному контексті розмислів про «сутність речі» Г. Гегель наводить приклад 

наочності факту: те, що «ніч є ніччю» саме в певний час доби, сприймається як 

очевидне і може бути спростоване лише з плином часу, тобто очевидність 

існуючого має візуальні характеристики сенсорної комунікації. Особливої ролі 

ці ідеї набувають в аспекті візуальної очевидності інформації, що презентують 

нині електронні медіа. Наочність побаченого очевидна – достовірна інформація 

як аргумент мислення, що не потребує додаткового роз’яснення. 

Враховуючи набуті щодо візуальних практик сьогодення вектори 

трансформації сенсів зображувальної культури, слід зазначити, що вказана 

вище смислова дихотомія дивить – бачити (наочно побачити, углядати, 

асоціювати) набуває характеристик процесуальності, розімкненості в динаміці 

візуального мислення та осмислення углянутого. У цій тенденції «зором» стає 

не тільки оптика бачення у «розміщенні» сенсів видимого на відстані екран – 

суб’єкт, але й долання, нівелювання цієї відстані у спосіб «екстраполяції» 

погляду в смисловий план екрану, його динаміку, ритм, об’єм тощо. 

Методологічно окремим аспектом аудіовізуальної комунікації є звуковий 

канал спілкування. Сам феномен слуху становить предмет міждисциплінарного 

дослідження. Звукові хвилі та їх амплітуди як фізичне явище вивчає акустика – 

природнича система знань. Звук у лінгвістичному розумінні – вимовляння, 

інтонування – розробляють філологічні напрями, насамперед фонетика. Хоча в 

цьому вимірі проблеми, а саме – вираження звуку, існує й філософська 

постановка питання. Так представник марбургської школи неокантіанства 

Е. Кассірер вважав, що «… звуковий знак – це не просто вираження тієї 

відмінності, яка вже існує у свідомості, а засіб та умови внутрішнього поділу 

самих уявлень. Артикуляція звуку не тільки виражає тверду артикуляцію 

смислу (думки), а спершу сама готує йому шлях» [92, с. 44]. Автор вказує на 
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прямий зв'язок та взаємозалежну послідовність між вимовленим і осмисленим у 

звучанні такої «символічної форми», як мова. У своїх міркуваннях про художнє 

сприйняття образу, що відривається від «світу дії» й потрапляє через символ у 

сферу «світоосмислення», Е. Кассірер висловлюється про наступне: «… у 

поетичній мові вже нічого не є лише абстрактним вираженням поняття, тут 

кожне слово має свою особливу звукову та емоційну цінність. Воно не просто 

розчиняється в загальній роботі репрезентації певного смислового змісту, але 

разом із цим, існуючи як звук і тон, має певне самостійне життя, власне буття, 

власний смисл. <…> Все окостеніння оголеного знаку зникає. Кожне слово 

знову наповнюється особливим індивідуальним змістом та разом із тим стає 

вираженням руху, чистої динаміки почуттів, <…> наповненою духовністю, яка 

в той же час створила собі досконале тіло, тобто співмірний чуттєвий тон і 

ритм» [92, с. 57]. Дослідник акцентує той факт, що в діалектиці одиничного та 

особливого процесу озвучення твору відображається не випадкове враження, а 

звуки «пульсують», відтіняючи один одного і породжують єдиний смисл 

поетичної форми. 

Також естетичний феномен звуку є сенсом музикознавства та інших наук, 

предмет яких – «часові» мистецтва. Слід зазначити, що сформована у 

теоретичній рефлексії класифікація – поділ видів мистецтва на просторовий і 

часовий типи, репрезентативна з точки зору значення звуку як одного з 

ключових елементів у створенні художнього образу. Навіть у випадку 

«неозвученого» сенсу, наприклад літературного твору, який не декламується 

читачем вголос, через визначеність смисловою ритмікою звуку візуально-

сприйнята інформація організовується у певному проміжку часу як 

послідовність, відповідна впорядкованість сенсу. Тобто аудіальним аспектом 

інформації у такому випадку виступає ритм – невід'ємна складова часової 

репрезентативності, осмисленості тексту. Важливо вказати, що культура звуку 

в мовному та музичному становленні саме і сформувалася на основі комплексу 

аудіальних характеристик комунікації: природно-фізіологічних можливостей 
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людини й інтонації, темпо-ритміки звучання та акустичного його діапазону у 

вираженні смислів. 

Існує історична традиція онтологічного сенсу звука. Нині вона 

затребувана, оскільки корелює із відкриттями як у фізиці, так й у філософії 

музики, естетиці постмодернізму – це світоглядні уявлення щодо 

смислопороджуючого звучання світу: звуку як життєвого ритму, вібрацій – 

органіки, архітектоніки буття у давньоіндійській культурі ведизму та буддизму. 

У такому аспекті філософсько-естетичного розуміння звуку актуальним є весь 

спектр того, що людина фізично може почути, тобто не лише музичні, 

вербальні звуки, а також шуми природного, соціального, технічного 

походження, акустичні прийоми тощо. Концептуалізуючим є той вимір, що 

саме теорія та практика комунікації покладені в основу методологічної стратегії 

такого підходу. Смислонаповнення звучання як плюральність аудіально-

знакових систем культури, в яких проявляється тенденція розмивання меж 

центру та периферії, приходить на зміну сенсу вольової сконцентрованості 

слуху людини на моноцентричності звукової інформації. Утворюється 

смислова структура множинності аудіальних систем: звук-ритм, - шум, -фон. 

Людина одночасно може перебувати у різних звукових контекстах, проте це не 

означає, що кожен з цих контекстів у рівній мірі нею почутий. У спілкуванні, 

навчанні, відпочинку нам не заважає фон стереоакустичної системи, ми існуємо 

в урбаністичних звукових шумах, ритм яких сприймається як соціальна 

пульсація життя, а звуковим регулятивом усамітнення стають навушники, хоча 

надягаючи їх ми знову опиняємось в аудіальному «просторі» сенсів. Таким 

чином трансформується смисловий конструкт аудіальності, утворюючи 

структуру її звукових контекстів. Окремо слід надати уточнення двозначності 

поняття «звук-шум»: окрім вказаного є ще термінологічний нюанс щодо 

розуміння шуму як перешкоди в функціонуванні семіотичної системи. Зокрема 

це питання розглядає У. Еко [250], підкреслюючи різного роду інваріантність 

артикульованості кодів як принципу зчитування сенсів. Тобто існує аспект 
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проблеми «шуму» в якості фактору щодо необхідності пошуку оптимальної 

стратегії кодування значень у їх знаково-символічних структурах. 

Культурологічний вектор проблеми, зокрема в аудіальному її аспекті, 

інтегрує знання із сфери культури звуку. Насамперед це визначає дослідження 

особливостей кодів аудіальності сенсу, принципом яких змодельовані 

структури медіакомунікації. Важливим є співіснування цих структур у просторі 

та часі соціальної реальності. Отже, одним із факторів перетворення смислів у 

контексті аудіовізуальної комунікації стає взаємодія різних звукових систем, 

акустичних структур як об’єктів слуху та поліфонії реальності сучасної 

культури. 

Дослідження аспектів сенсорної культури вказують на те, що світоглядні 

уявлення, організація мислення, способи спілкування, все, що стосується буття 

людини на рівні історико-культурного типу суспільства, набуває специфічних 

рис смислопроектування і залежить від технологічних можливостей. 

Аудіовізуальна стратегія комунікації в умовних часових діапазонах дописемної, 

писемно-друкованої та електронно-медійної культури проходить певні віхи 

свого становлення. Першою є перехід від аудіо-тактильного синкретизму до 

знакової (знак – буква) регламентації культурних смислів. Цей аспект 

висвітлено в концепції М. Маклюена. Другою віхою є секуляризація, 

раціональне обґрунтування сенсів у друкованій культурі Нового часу. Цю 

проблему досліджують такі українські вчені, як В. Головей [59], О. Павлова 

[164] та інші. Сучасну електронну аудіовізуальну комунікацію та цифрові 

технології інформаційної культури медіасегмента соціальної реальності 

вивчають вітчизняні дослідники К. Батаєва [14], І. Федорова [216], інші автори.  

Таким чином, відбувається перехід від раціональності модерного проекту, 

що передбачала диспозицію, полярність суб’єкт-об’єктних відносин, зумовила 

формування «трансцендентального суб’єкта», кореляцію систем чуттєвого 

досвіду, знання та трансцендентність смислу, – до культурних сенсів 

деконструкції (Ж. Дерріда) у контексті сучасної аудіовізуальної комунікації як 

деструктурування суб’єкт-об’єктних відносин. Руйнується центр – переферія, 
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постає множинність культурних кодів, комунікативних практик і смислів 

медіабуття. 

Медіатехнологічний формат аудіовізуальної комунікації наразі є 

домінуючим процесом передавання та отримання інформації. Виникає 

культурний смисл особистісно віддаленої, проте сконцентрованої (у просторі та 

часі) комунікативної взаємодії. Таким чином, в аудіовізуальній комунікації 

втрачається сенсорна синестезійність (цілісність комплексу почуттів) та 

формується автономність зоро-слухового сегменту медіа, реальність якого 

вмонтовується у природно-соціальну дійсність у режимі її нової комунікативної 

системи. Це ініціює виникнення смислів, що обґрунтовують буття цієї системи: 

достовірність та наочність інформації; зручність та практичність комунікації й 

естетичну інтенсивність її функціонування. Отже, в аудіовізуальній комунікації 

утворюються сенси розширення можливостей щодо емпіричного досвіду 

інформаційного суспільства. 

Слід зазначити один з аспектів щодо смислу інтенсивності 

аудіовізуальної комунікації. Слово як носій сенсу повідомлення вербального 

способу комунікації інтраполюється в її медіасегмент як результат наративу 

світової культури, епістеми теоретичного дискурсу, текстової комунікації у 

процесі виникнення технічних засобів, які відтворюють вербальний знак як 

мовну основу спілкування. Водночас візуальний образ в медіакомунікації 

концентрує мімесис реальності в його відеокопії та звуковій поліфонії 

реальності, тобто зорова конкретика наочності зображення, слуховий діапазон 

різної природи, регістрів та типів звучання у комплексі з аудіовізуальною 

вербальністю, відіграє особливу роль комунікативного сенсу медіасистеми. Ми 

вважаємо правомірним таке тлумачення: слово як знак, що відповідає 

раціональності конструювання культурних смислів і в історії культури відіграє 

центральну комунікативну роль, у медіакомунікації залишається одним із 

механізмів трансляції інформації. Проте сенсорна «автономність» медіасистеми 

обумовлює нарощення аудіовізуального комплексу комунікативної дії. Отже, 

симетричними акцентами стають сфери фото- і відеозображення та акустичний 
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ефект фонового звучання, що ініціює утворення медійних смислових проекцій 

реальності. Образний, раціонально-ірраціональний, асоціативний ряд уявлень, 

актуалізований комунікативною дією, найбільшою мірою відповідає сучасним 

запитам щодо видовищності, мобільності, максимальної наповненості вражень. 

Також важливо, що це стає механізмом створення нових смислових горизонтів, 

авторської інтерпретації інформаційного повідомлення або ілюзій суб’єкта 

щодо цього. Таким чином, електронна аудіовізуальна комунікація передбачає 

інформаційний комплекс «звук-зображення» у трансляції його технічними 

засобами комунікації, спираючись на досвід комунікативного процесу, який в 

історії культури реалізовано мистецтвом та художніми практиками. 

Також аудіовізуальна інтенсивність медіакомунікації має системно-

організаційний аспект смислу, а саме наповненості простору і часу комплексом 

засобів її функціонування. Так, німецький дослідник Н. Больц зазначає: 

«Комп’ютер та Інтернет створили культуру, в якій у дефіциті не інформація, а 

орієнтація. Тобто не вистачає часу, який слід приділяти інформації, обсяги якої 

нескінченно збільшуються. Саме тому керування знаннями слід зосередити на 

фільтрації релевантних завдань інформації для прийняття рішень в умовах 

невизначеності та нестачі часу» [29, с. 18]. Приєднуючись до поглядів ученого, 

ми вважаємо, що інформаційний режим «звук-зображення» в умовах «тут і 

зараз» саме й відповідає вимогам економії часу, однак руйнує лінійність: зникає 

смислоорганізуючий центр інформації, натомість утворюється поліваріантність 

її отримання та інтерпретації. Н. Больц, таким чином, визначає гостру проблему 

інформаційно-смислового режиму медіакомунікації й відповідно людських 

можливостей щодо її сприйняття. У цьому аспекті постає питання 

сенсопороджуючої специфіки сприйняття інформації – її відтворення. Та 

головне, на нашу думку, полягає у тому, що відбувається проростання 

інформаційної залежності, яке проявляється у неспроможності людини без 

інформаційного «бубну шамана», тобто без медіаекрана, створити 

смислоорганізуючий простір власного буття, відчути себе вільною від «ока 

жерця» у формі медіа. Таким чином, ця залежність стає комерційною 
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стратегією функціонування медіасистеми. Створенням безперервного процесу 

продукування і трансляції інформації виправдовується «структурна 

відповідність» (Н. Луман). Образ «інформаційного оракула» закріплюється в 

масовій свідомості у формі довіри: медійна інформація, її неперервність, отже, 

моментальне відтворення з місця подій відображає те, що відбувається 

насправді. Проте, практика створення інформації, як зазначає Н. Луман, 

здійснюється всередині системи: «Істинна інформація цікавить мас-медіа лише 

в дуже вузьких межах. Проблема їх постійного функціонування полягає не в 

з’ясуванні істини, а в керованій селективності. У такій же незначній мірі, в якій 

географічні мапи за своїм обсягом і деталізацією відповідають території; така 

сама відповідність між інформацією і ситуацією, між оперативною реальністю і 

реальністю, що репрезентується» [130, с. 22]. Також, розглядаючи «нестачу 

часу», слід зазначити, що медіаінформаційна специфіка комунікації орієнтована 

на видовищність, максимальний аудіовізуальний ефект наповненості 

інформацією, що, у свою чергу, обумовлює смисл очікуваного, проте 

несподіваного, як комунікативної нелінійності, а поліфонічності концентрації 

повідомлень та ролі технологічного ресурсу розширення кола користувачів 

медіапродукту. 

У цьому контексті важливими є оптична та акустична сфокусованість 

суб’єктів комунікації – умовна територія зустрічі інформації медіа та 

повідомлення як смислу інформації для його користувача. Для всіх 

медіазасобів, в яких використовується комунікативний комплекс аудіального та 

візуального, – це екран. Він може бути телевізійним або екраном монітора 

різного розміру чи модифікації, проте симптоматичним є те, що у домінуючому 

варіанті залишається обмеженість, замкненість аудіовізуального образу 

реальності у межі екранної картини світу. Беззаперечно, це пов’язано з 

технологічними особливостями, проте й вони характеризують аудіовізуальну 

сфокусованість людини у відображенні реальності. Таким чином, екран має 

практичне значення та символічний контекст: медійний образ як картина світу, 

що відокремлює віртуальну реальність від соціально-природної дійсності. Тим 
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фактом, що акустичними та візуальними стереоефектами здійснюються спроби 

долання цієї межі, підтверджується сама тенденція сучасної культури у 

руйнуванні чіткої структурованості світу в його сприйнятті людиною, 

світоглядній плюралістичності, дискурсивності культури як тексту. 

В аспекті проблеми формування нового аудіовізуального вектора 

комунікації проаналізуємо погляди німецького дослідника В. Флюссера, який 

наголошує на ролі наочності фотозображення як проекції реальності у 

досягненні ефекту її достовірності, на відміну від створення та сприйняття 

образу. Питання постає не у площині художніх характеристик фотографії, а з 

точки зору значення самого явища у формуванні іншого коду візуальної 

комунікації. Фотографія стає медійним знаком, яким у наш час маркують 

реальність. «Вони (зображення) мають бути географічною мапою, але стають 

екраном: представляючи світ, затуляють його до того рівня, що людина, 

зрештою, починає жити функцією створених нею образів» [217, с. 67]. Отже, 

нині без фото-супроводу реальності втрачається відчуття її достовірності. 

Візуальна інтенсивність комунікації як проекція світу у хронологічному 

супроводі кадрів фото-, або відеозйомки вкомпоновується у технічну 

інформаційну пам'ять за допомогою двійкового коду «цифрового мислення». 

В. Флюссер, спираючись на погляди Р. Декарта, тлумачить цей код як знак межі 

мислення. Оскільки дві точки є інформаційною системою, що дозволяє з усього 

зробити «проекцію за допомогою калькуляції», то у такому «межовому» коді, 

на думку автора, відбувається розчинення (як циклічність взаємоповернення) 

суб’єкта та об’єкта у «полях комунікації». 

На думку Н. Больца, «ми виживаємо тільки тому, що відомості про світ, 

що перевершують міру людського сприйняття, підпорядковуємо людським 

схемам» [29, с. 19]. Стійкою тенденцією у наш час є збільшення територій 

функціонування медіасистеми у спосіб інкорпорування її в інші комунікативні 

системи таких сфер діяльності та форм культури, як освіта, наука, мистецтво 

тощо, тобто медіареальність стає тією комунікативною «схемою» (Н. Больц), 

якій поступово підпорядковується система «відомостей про світ». Таким чином, 
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аудіовізуальна достовірність медіа набуває сенсу і як підтвердження реальності, 

і як сама реальність. Це обумовлює смислотрансформуючу тенденцію 

сучасного етапу аудіовізуальної медіакомунікації.  

 

 

1.3. Вектори трансформації культурних смислів у медіакомунікації 

Культурні смисли, згідно з концептами, які ми розглянули вище, 

відіграють комунікативну, проективну роль у формуванні уявлень людини про 

світ та своє буття в ньому. Кожна цивілізація, як і певний історичний період 

розвитку суспільства, пов’язаний із смисловою специфікою соціальної 

реальності, між тим сама структура культурних сенсів відображає 

взаємоузгоджені, проте протилежні тенденції. Так, «смисл» як «ідеаційний 

конструкт» (А. Шейкін) акумулює ідеї, що є трансценденціями свідомості у 

«спогляданні сутності» (Е. Гуссерль), й водночас як «позначене» (У. Еко) в 

семіотичній системі «смисл» є взаємообумовленим щодо типу, способу 

комунікації та культурного коду моделі спілкування. Інша тенденція 

різноспрямованості «смислу» – бути світоглядним орієнтиром – відображає 

соціально-історичний контекст культури, «досвід світу» (Г. Гадамер), проте 

комунікативний вимір його «розуміння», «інтеракції руху» (Ж. Дельоз) 

підкреслює значення суб’єкта в інтерпретації смислу. Очевидним є те, що у 

названих протилежностях протиріччя мають діалектичний характер та вказують 

на певну структуру поставання культурних смислів, сенсопороджувальну 

дискурсивність. 

Враховуючи контекстуальну природу процесів смислотворення, нам 

вважається необхідним долучити до висвітлення проблеми такі поняття, як 

«картина світу» та «ядро культури» як систематизуючі щодо структури 

культурних смислів. Термін «картина світу» фігурує в концепціях К. Ясперса, 

М. Гайдегера, української дослідниці П. Герчанівської [55] та інших авторів. 

Цим поняттям позначають цілісність та смислову виокремленість суспільства 

як прояв сформованої ідентифікації соціальної реальності. Картина світу 
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передбачає світовідчуття та світоуявлення у комплексі знань, досвіду та 

культурної пам’яті.  

Інтегративна специфіка культурології актуалізується у 

міждисциплінарній взаємодії. Знання багатьох галузей, включаючи й 

інноваційні розробки, відкриття природничих та точних наук набувають 

парадигмального синтезу і впливають на евристичні стратегії культурології. 

Так, наприклад, дослідження у сфері нейробіології «дзеркальних нейронів» 

корелює із соціальною проблематикою комунікативних систем та сенсорності 

людини, а «гіппокампу» – з розумінням ролі пам’яті, акумулування минулого в 

здатності уявляти, проектувати майбутнє [234]. Поняття «ядро», що також для 

сучасного знання має походження зі сфери природничих наук, 

використовується, зокрема, й у соціогуманітаристиці. Ядром є ідеаційна 

серцевина культури, що надає певного порядку (ладу, алгоритму) ціннісно-

смисловому розвитку суспільства. Дослідник А. Ручка зазначає: «Загалом 

цінності окремої людини, тих чи інших соціальних груп, суспільств, культур 

утворюють певну ціннісну систему, яка має, як правило, ієрархічний характер. 

У складі будь-якої ціннісної системи можна виділити передусім домінантні 

цінності. Це пріоритетне ядро ціннісної системи» [194, с. 93-94]. Сам механізм 

відтворення культури як набутого соціального змісту актуалізується через 

комунікацію – структуру культурних смислів певних семіотичних систем у 

соціальному просторі.  

Таким чином, культурна пам’ять та ядро культури набувають конкретно-

історичних абрисів, смислових контурів, ціннісних характеристик та 

розгортаються у формах соціальної реальності. У цьому контексті культурний 

смисл передбачає історичну, комунікативну здійсненність сенсів та наявність 

певної онтологічної характеристики смислу. Цей аспект (онтологічний), на 

нашу думку, може бути символічно виражений й відображений у формах 

ідеалу, мети, сутності через мораль, науку, релігію, мистецтво. Прикладом 

такого інтуїтивного переживання смислу є «слід» образності (Ж. Дерріда) у 

творі Д. Селінджера «Над прірвою у житі» [198], де звуки наївної дитячої 
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мелодії занурюють головного героя у глибини смислу буття: єдине, що має 

значення – це, стоячи над прірвою, оберігати дітей від падіння. Із цієї ідеї 

виростає смисл життя людини як буття людства у продовженні себе у 

майбутньому. 

У цьому контексті важливими є погляди культуролога А. Карміна, а саме 

інформаційно-семіотичний підхід в уточненні культурних смислів. Автор 

вказує, що «сенс-значення» втілено в артефактах культури. «Ця суб’єктивна 

визначеність з’являється у них тому, що людина вносить у них свою 

«людяність», тобто «опредмечує» свої уявлення, цілі та бажання» [90, с. 23]. 

Водночас автор зазначає, що смисл, наприклад, єгипетської піраміди існує 

«…не в ній самій, а в культурі, витвором якого вона є. І щоб зрозуміти його, 

слід вивчати цю культуру, а не лише піраміду. У фантастиці братів 

Стругацьких «Пікнік на узбіччі» змальовано сюжет, коли люди потрапляють у 

зону загадкових предметів, їх конструкція і призначення не зрозумілі, та більш 

за все незрозумілий їх смисл. Відповідь на ці питання можливо отримати лише 

через осягнення культури. Смисл речей існує не в них самих, а в культурі, яка 

їх сформувала, та людині, яка їх засвоїла» [90, с. 23]. 

Погляди А. Карміна утворюють таке розуміння культурних смислів: 

функцію речі (артефакту), тобто те, для чого створений цей феномен та як він 

може слугувати людині, фіксує значення – сенс. Натомість культурний смисл є 

відображенням людини в цій речі, відтворенням її культурної ідентичності. 

Корелює із таким визначенням культурних смислів трактування українським 

дослідником А. Морозовим [124] «щойності» людини згідно з інтерпретацією 

О. Лосєва арістотелівської ідеї «щойності» як того, що людину робить 

людиною. Якщо створена річ є втіленням предметності сенсу, його практичного 

значення, то культурний смисл постає як «щойність», «слід» досвіду, 

соціальної сутності людини в цій речі. 

Таким чином, ставлячи питання про роль та місце культурних смислів у 

цілісному просторі культури, у складній системі актуалізації духовної 

серцевини – ядра культури в сенсах життєвого світу людини, ми вважаємо 
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слушним таке бачення. Культурні смисли виступають ментальними інтенціями 

людини у суспільстві, комунікативна їх сутність полягає у свого роду знаково-

симолічній траєкторії, в якій конституюючими постають ядро культури та 

картина світу (Рис. 1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. 

Як сфера інтенціального культурні смисли відображають ціннісно-

орієнтовані характеристики у двох значущих вимірах буття: образу людини та 

картини світу, тобто ідеаційного конструкту «Людина – Світ» як системи 

координат соціальної реальності. Це взаємообумовлені аспекти, і якщо перший 

– ідеал людини, в який закладено духовні та тілесні її виміри, ціннісні 

орієнтири, мрії та можливості; то другий – це образ світу в уяві ідеального 

простору буття (Платон, «Держава» [171], Т. Компанелла, «Місто сонця» [85], 

інші твори). І попри те, що у цих працях йдеться про ідеальний образ, 

передусім, держави, це втілює також архетип як символічний смисл 

протоцивілізацій, чи то вічної насолоди майбутнього світу, змальованої в 

релігійних уявленнях. Якщо міфологічний та релігійний світогляди наділяють 

відповідно синкретичністю або недосяжністю ідеальний простір буття, то 

наука, включно із сучасними концепціями, осмислює реальність у логіці 

розгортання історії з метою надання прогнозів щодо можливих ризиків та 

небезпек для людини та перспективи розвитку суспільства. Це питання 

піднімають автори концепцій культур-цивілізаційного розвитку О. Шпенглер 

[244], А. Тойнбі [211], П. Сорокін, а також представники сучасних теорій 
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інформаційного суспільства Д. Белл [20], М. Кастельс [0], Й. Масуда [147] та 

інші автори. 

У різних історико-культурних епохах ідеал людини мав сконцентровано-

смислову форму, що відображена у мистецтві, релігії, науці тощо: приміром, 

скульптурний образ Античності, чесноти віруючого християнина доби 

Середньовіччя, титанізм періоду Відродження. Також образ людини має певний 

архетип, що відсилає до прасимволів, культурної пам’яті на рівні міфологічних 

сюжетів «першолюдини», «надлюдини» та інших. Слід зазначити, що кожний 

окремий історичний період культури має власні риси цього образу, які 

пов’язані з уявленням про можливості, здібності людини, її розум. Наприклад, у 

часи доби Просвітництва формується ідеал всебічно (енциклопедично) 

освіченої людини. У сучасній науковій риториці також відображається інтенція 

щодо такого визначення. Симптоматичним є те, що «смислопороджуюча» 

дискурсивність культури ХХ – початку ХХІ століття передбачає 

різноаспектність та еврістичність цього вираження. Виникають латинізовані 

поняття – характеристики людини (традиція, що сформувалася раніше): це 

концепти теорій Й. Хейзінгі [230], М. Маклюена та інших авторів. 

Часо-просторова характеристика культури та ціннісно-смислова 

наповненість соціальної реальності формуються у практиці функціонування 

комунікативних систем суспільства. Через процеси спілкування людина 

сприймає та інтерпретує смисли й у міру життєвої затребуваності надає їм 

суб’єктної актуальності. Сучасний культурний простір – це складна 

комбінована система, що постає у структурах соціальної реальності. Її 

динамічно-зростаючим комунікативним сегментом є аудіовізуальна система 

медіасфери. Із розвитком науки і техніки змінюється процес комунікації: його 

складові, інтерпретація, умови формування. М. Маклюен зазначав, що техніка – 

це «певний засіб для задоволення потреб людей, тобто допоміжний матеріал, як 

ще одна пара рук» [12]. Стрімко видозмінюючись, медійні засоби інформації 

демонструють тенденцію до переходу із «допоміжного матеріалу» у категорію 

іншого простору буття. У цьому аспекті автор вказував на формування нового 
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типу людини – «аутокрейдер», тобто такої, що саморозвивається. Таким чином 

медіасферою розбудовується новий тип комунікативних відносин та спосіб 

існування – медіакультури. Вона утворює форму взаємодії людини зі світом у 

векторах самоздійснення. 

Дослідниця Н. Кириллова характеризує концепт «медіакультура» таким 

чином: «Дитя сучасної культурологічної теорії, яке було введене для 

позначення особливого типу культури інформаційного суспільства, що є 

посередником між суспільством, державою і соціумом» [94, с. 110]. Такий 

характер посередництва між різними соціальними інститутами, суб’єктами 

комунікації обумовлює інший аспект – акумулювання в медіакультурі 

смислоформуючої взаємодії, утворення ядра медіакультури. Людина отримує 

новий інформаційний простір та комунікативний арсенал й адаптує своє 

ставлення до нього через трансформацію культурних смислів буття: способу 

пізнання, «онтичної» організації «порядку сущого» (М. Гайдегер). Отже, 

медіакультура є особливим вектором сучасного здійснення людини, новим 

сенсом її часо-простору. Розвиток медіакомунікації, розгортання її специфіки є 

настільки різноплановими, що не перебільшенням буде визнати її домінування 

щодо культурних смислів сьогодення. У медіакультурі (як способі буття 

людини, семіотичній системі комунікації) формуються свої міфи, образи, 

система знаково-символічного кодування, тобто утворюється медіатекст. На 

думку І. Рагозіної, «Медіатекст являє собою складну поліфункціональну 

гетерогенну смислову систему, яка одночасно є продуктом вербалізації 

когнітивної діяльності індивіда у пізнанні світу, об’єктом і результатом 

цілеспрямованого конструювання смислів відповідно до прагматичної 

орієнтацією конкретного ЗМІ» [187, с. 162]. Отже, формується 

смислопороджуюча система динамічних, неоднорідних, проте цілеспрямованих 

контекстів, які обумовлюють утворення ядра медіакультури. Враховуючи 

багатовекторність їх проникнення в цілісно-єдиний (проте –

поліконтекстуальний) простір культури (тобто й у позамедійний його сегмент) 

можна констатувати, що, відбувається екстраполяція культурних смислів 
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медіатексту в комунікативний простір реальності, тому з’ясування сенсів 

медіакомунікації, її аудіовізуальної форми дозволить виявити трансформаційну 

специфіку культурних смислів сьогодення. 

Отже, розгляд медіакультури пов’язаний із розумінням культурних 

смислів медіареальності. У цьому векторі дослідження актуалізується концепт 

теорії Ю. Лотмана – поняття «семіосфери», всередині якої «виявляється 

можливою реалізація комунікативних процесів і формування нової інформації» 

[126, с. 10]. Тобто комунікація здійснюється не лише за умов існування її 

засобів, а насамперед через формування семіосфери, яка функціонує в 

хронотопі, тобто у просторі та часі. Автор осмислює культуру з погляду 

семіосфери як складновлаштованого тексту з певною ієрархією текстів у ньому 

– «текст у тексті». Ці простори відокремлені один від одного та мають чітку 

структуру, проте функціонування самої системи передбачає їх взаємодію, яка, у 

свою чергу, породжує нові тексти культури. Це обумовлює процес формування 

культурних смислів та передбачає структурування комунікації у динаміці 

текстової реальності. Оскільки нові сенси утворюються через «перетинання» 

текстовими структурами смислових просторів, важливим стає розуміння межі 

як «області прискорених семіотичних процесів, які завжди більш активно 

протікають на периферії культури» [126, с. 10]. У цьому аспекті роль 

медіареальності, зокрема продукування медіатекстів, постає домінуючою у 

формуванні семіосфери. Важливою є думка Ю. Лотмана про те, що «семіосфера 

потребує неорганізованого зовнішнього оточення і конструює його собі в разі 

відсутності. Культура створює не тільки свою внутрішню організацію, але і 

свій тип зовнішньої дезорганізації. Античність конструює собі «варварів», а 

«свідомість» – «підсвідомість» [126, с. 11]. Продовжуючи цей ряд, слід 

зазначити, що семіозис медіасфери відбувається в умовах деконструкції 

позамедійного простору культури, тому онтичним «порядком сущого» 

(М. Гайдегер), семіотичними структурами його організації стає система смислів 

та моделювання аудіовізуальних кодів медіреальності. 
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«Семіотичний простір представ перед нами як багатошарове перетинання 

різноманітних текстів, які разом формують певний пласт, зі складними 

співвідношеннями всередині, різним ступенем можливості перекладу і 

простором відсутності перекладу. А під цим пластом існує пласт «реальності», 

яка організована різноманітними мовами і перебуває з ним в ієрархічному 

співвідношенні. Обидва ці пласти разом формують семіотику культури». Далі 

Ю. Лотман зазначає, що «фундаментальним питанням семіотики культури є 

проблема смислоформування. Смислоформуванням ми будемо називати 

здатність як культури в цілому, так і окремих її частин видавати на «виході» 

нетривіально нові тексти. Новими текстами ми будемо називати тексти, що 

виникають у результаті необоротних (у сенсі І. Пригожина) процесів, тобто 

тексти у певній мірі непередбачувані. Смислоформування відбувається на всіх 

рівнях культури. Системи цього роду – від мінімальних семіотичних одиниць 

до глобальних, типу «культура як собі-достатній універсум» [127, с. 640]. Отже, 

семіотична реальність тексту культури створює просторовий образ світу, який 

перебуває між реальністю природи і людини. Відповідно до цього медіатексти 

трансформують образ світу у просторовій реальності природи, людини та 

семіотичній реальності медіакультури.  

У контексті проблеми семіотичного простору, зокрема специфіки 

«символізації» культури, відзначимо дослідження С. Лангер. Відповідно до 

поглядів авторки, які продовжують філософську стратегію осмислення 

«символу» в працях Ф. Шеллінга [237] (символізації як процесу, а символу, в 

якому тотожні ідея – смисл та їх виявлення у чуттєвій формі) , Ф. Шлегеля 

[243] (символу в романтичній поетизації фрагментарності, відкритості й 

незавершеності творчості) та інших вчених, життєдіяльність суспільства 

пов’язана з необхідністю трансформації чуттєвих та емпіричних даних у 

символи, чим і зумовлений процес пізнання. З приводу пояснення «символу», 

зокрема «символічної форми» важливою є думка Е. Кассірера. Вчений зазначає: 

«… символічне вираження, тобто проявлення «духовного» через чуттєві 

«знаки» та «образи», в його найбільш широкому сенсі про наступне – чи 
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лежить в основі цієї форми вираження певний принцип, який характеризує цю 

форму, як деяке закінчене й єдине фундаментальне дійство. Таким чином 

необхідно спитати не про те, що означає символ у якійсь певній сфері, що він 

означає у мистецтві, міфі та мові, а про те, до якої міри мова як ціле, міф як ціле 

мають у собі всезагальний характер символічного формотворення» [92, с.40].  

Отже основною ознакою символу в контексті проблеми смислотворення 

виступає не тільки знаковий ряд вираження, а насамперед унікальна 

властивість по відношенню до форм комунікації охопити та відобразити сенс 

цілісно. С. Лангер вказує, що дійсність була б для людини непізнаним хаосом 

без системи дієвих і реальних символів. Оскільки символ специфічно її 

трансформує, він є певним розумінням, або інтерпретацією. На думку 

дослідниці, можна виділити дві комунікативні стратегії, а саме «дискурсивний 

символізм» і «презентативний символізм». Авторка Н. Абрамкіна зазначає, що 

«дискурсивність визначається як лінійність, можливість вибудовувати знання, 

ідеї в окремі ряди, ланцюги, лінії за допомогою мови» [1, с. 3]. Дискурсивний 

символізм втілює ключову властивість комунікації, а саме здатність людини 

вербалізовувати смисли [128, с. 11]. Таким чином, він пов’язаний із 

комунікативною функцією мови, зі словом. Завдяки властивості генералізувати 

культурні сенси, узагальнювати їх через символізацію, людина здатна 

конструювати світ за допомогою символічних форм, саме в цьому проявляється 

символічний характер пізнавальної діяльності. Поряд з дискурсивним 

символізмом, як зазначає С. Лангер, в людській реальності існує інший тип 

символізму, а саме презентативний, пов’язаний з чуттєвими значеннями та 

візуалізованими формами. «Розум – слизький суб’єкт; якщо одні двері зачинені, 

він шукає або навіть зламує інший вхід у світ; якщо одна символіка є 

неадекватною, то він хапається за іншу. <...> Тому ще існує недосліджена 

можливість справжньої семантики за межами дискурсивного мови» [128, с. 5]. 

Отже, дослідниця акцентує увагу на евристичній ролі презентативного 

символізму. На нашу думку, цей потенціал актуалізується сьогодні в 

медіакомунікації. Так, на екрані цей символічний контекст розгортається у 
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вигляді мозаїчності дискурсивних та презентативних символів, які для багатьох 

людей виявляються домінуючим джерелом інформації про світ. 

Медіареальність функціонує за законами семіотичної системи, а точніше, в 

комунікативній стратегії, яка інтегрує «дискурсивний» та «презентативний 

символізм». Образи речей набувають значення – смисл без співвідношення з 

іншими речами реальності. Водночас нова символічна «мова» стає способом 

комунікації в різних життєвих ситуаціях, а знак символічної системи 

медіакомунікації інспірує семіозис інших дискурсивних практик соціальної 

реальності.  

С. Лангер розглядає символізацію як найважливішу, глибоко органічну 

вольову потребу [110], яка втілює запитаність і потенціал смислоутворення. 

«Символічна функція – одна із первинних у людській діяльності, подібно до 

харчування, орієнтації у просторі, пересування. Вона є фундаментальним і 

постійним процесом людського розуму» [128, с. 155]. Таким чином, процес 

смислоутворення у трактуванні дослідниці є розгортанням пошуку і 

формування нових символічних форм. У цьому аспекті слід зазначити, що в 

медіакультурі, ядро якої інтегрує контексти «дискурсивного» і 

«презентативного» символізму, процес утворення сенсів відображає мозаїчність 

їх символізації. Тому розмиваються межі «семіосфер» (Ю. Лотман) 

медіатекстів й відбувається екстраполяція символів та системи їх кодування у 

єдиний простір гіпертексту. 

Поняття «гіпертекст» виникає майже одночасно в концепціях другої 

половини ХХ століття авторів Т. Нельсона та Ж. Женетт. Як феномен культури 

постмодернізму гіпертекст аналізується у теоріях Ж. Дерріда, Ю. Кристевої 

[107] та інших учених. Шведський дослідник зміни форм тексту А. Гундер 

визначає гіпертекст як текстовий простір, переміщення яким відбувається в 

будь-якому напрямі, тобто «мультипослідовно», залежно від інтересу 

користувача та його вибору в кожний окремий момент часу. Автор вводить 

термін «простір змісту», що фіксує відмінність у «збірці» текстових елементів і 

можливості різноманітних шляхів пересування по тексту – текстової навігації 
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[262, с. 194]. Отже, гіпертекст з’єднує смислові структури через утворення 

системи кодування місць переходу (інтерфейс) різних, водночас взаємодійних 

текстів. Його особливостями є нелінійність, розімкненість, а комунікативним 

прийомом щодо «читання» гіпертексту виступає гра. Сенсом, який її визначає, 

стає анонімність автора, його відсутність. Оскільки текст складається із 

фрагментів, цитат, то смисл, який утворюється, є багатовимірним. У наш час 

саме мультимедійна комунікація та медіасфера є способом та простором буття 

гіпертексту. Технології дозволяють з’єднувати, формувати гіпертекст через 

внутрішні сенси: перетікання смислів сенсорного різноманіття телебачення, 

інформативності друкованих медіа та інтерактивності інтернет-спілкування. 

Отже, медіакомунікація формує інше смислове ядро культури: розімкненість 

гіпертексту через мультимедійність комунікації; образ людини, що «само 

створює» сенси, та картина світу у різноформатних його копіях «мозаїчності» 

функціонування. Тому окремого значення набуває розуміння структурованості 

самої комунікації. 

У дослідженнях комунікації автори виділяють декілька різновидів, 

насамперед – фронтальний та опосередкований. Фронтальною називають 

односпрямовану комунікацію, наприклад перегляд передач по телебаченню. 

Натомість під час опосередкованої комунікації трансакції відбуваються в обох 

напрямках через інформацію, яка може передаватися у символах, що мають 

певну систему кодування різних аудіовізуальних засобів. Сьогодні потужним є 

новий різновид аудіовізуальної комунікації – інтерактивний. Про нього 

К. Разлогов [184] зазначає, що аудіовізуальна культура сучасності прагне до 

створення інтерактивного ефекту, але такий принцип існує не у всіх її сферах, 

оскільки переважає фронтальна комунікація, яка передбачає відсутність 

зворотного зв’язку. Проте відеоігри, спілкування у соціальних мережах мають 

інтерактивний характер. Таким чином, різновиди медіакомунікації існують в 

одному інформаційному полі. Корелює з наведеною типологією комунікації 

інший спосіб її структурування, а саме лінійна та трансактивна (циркулярна) 

моделі. Лінійна модель комунікації була запропонована такими дослідниками, 
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як К. Шеннон та В. Віввер, циркулярна модель була розроблена В. Шраммом 

[269, с. 270]. Автор вводить поняття «перекладача» (interpreter) та «зворотного 

зв’язку» (feedback). Особливого значення в аспекті формування циркулярної 

моделі автор надавав таким процесам комунікації, як кодування інформації, її 

декодування та інтерпретація. В аспекті трансформації культурних смислів ця 

модель фіксує етапи їх трансляції та перетворення.  

Іншу модель комунікації виокремлює американський дослідник Д. Кері: 

«Комунікація пов’язана з такими поняттями, як участь, асоціація, членство і 

поділ загальних вірувань. Ритуальний підхід не означає прямого розширення 

повідомлень у просторі, але ствердження суспільства в часі; не акт передачі 

інформації, але репрезентацію різних вірувань» [261, с. 15]. Цю модель автор 

називає «експресивною», оскільки вона орієнтована на вираження та 

спрямованість почуттів відправника або одержувача інформації. Експресивна 

(ритуальна) комунікація ґрунтується на спільності розуміння чи емоційної 

реакції. Такий тип спілкування актуалізується здебільшого як репрезентативна 

мета, тому нерідко включає певний елемент перформанса як невід’ємної 

частини комунікації. Дослідник М. Бахтін зазначав: «В епоху великих 

переломів і переоцінок, зміни правд все життя в певному смислі набуває 

карнавального характеру: межі офіційного світу стають вужчими, і сам він 

втрачає свою строгість і впевненість, межі ж площі збільшуються, її атмосфера 

починає проникати всюди…» [17, с. 112]. Експресивна комунікація спрямована 

на задоволення від її здійснення у більшій мірі, ніж на досягнення 

інформативної мети. У межах експресивної (ритуальної) моделі відбувається 

утворення символічно сконструйованих значень, норм та ідентичностей. Таким 

чином у медіакомунікації смисл експресивної взаємодії актуалізується в аспекті 

публічності колективних почуттів та емоційності міжособистісного 

спілкування. 

Англійський дослідник Р. Сеннет вказує, що «електронні засоби масової 

інформації істотно збільшили запас знань соціальних груп один про одного, але 

зробили непотрібними реальні контакти» [199, с. 322]. Це твердження 
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стосується не лише дорослих, а й дітей, первинна соціалізація яких була завжди 

справою безпосереднього спілкування. Із масовим поширенням медійних 

технологій виникає новий тип соціалізації – за допомогою екрана, коли кожне 

покоління можна розглядати як медіапокоління – символічну спільність 

однолітків, об’єднаних схожим досвідом перегляду однакових телевізійних 

передач, комп’ютерних ігор тощо. 

Отже, трансформація культурних смислів відображає стихійність, 

ситуативність комплексу типів комунікації та відтворення, проекцію 

семіосферою соціальної реальності семіотичних структур медіареальності. Цей 

вплив сучасних медіа полягає у володінні «символічною владою», яка 

забезпечується універсальним характером сенсів – символів відкритості діалогу 

«Людина – Світ», завдяки мультимедійній комунікації, що й передбачає 

функціонування медіа як системи конструювання реальності. Це відбувається в 

організаційно-семіотичному смисловпорядкуванні медіатекстів – створенні їх 

медіавиробництва.  

Механізми та інструменти медійного конструювання «вторинної» 

реальності вивчав американський дослідник Д. Елтейд. Відповідно до його 

поглядів, кожна подія «організована, трансформована, створена і передана 

засобами масової комунікації» [256, с. 112] підпорядковується цій логіці, а 

отже, логіці процесу медіавиробництва. Методи отримання та обробки 

інформації обумовлені внутрішніми вимогами медіасистеми до форми і змісту 

медіапродукту. Д. Елтейд сформулював таке визначення медійної інформації: 

«Продукт організованого виробництва, який передбачає практичну точку зору 

на події з метою зв’язати їх воєдино, сформулювати прості та зрозумілі 

твердження щодо їх зв’язку і зробити це в розважальній формі» [256, с. 112]. 

Власне, на редакційному конвеєрі, минаючи одне за іншим робочі місця 

співробітників, продукт, якщо він не відбракований на якомусь із етапів, 

отримує кінцеву форму. У ній медіапродукт набуває значення інформації, 

трансформований смисл якої актуалізується у процесі комунікації. Таким 

чином формується цикл функціонування медіасистеми. 
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Поняття «медіасистема» є важливим у контексті досліджуваної проблеми. 

Д. Мак-Квейл дає таке визначення: «Комплекс медіа, що діє в національних 

суспільствах у різних секторах (преса, радіо, телебачення, телекомунікація). 

Така модель концентрується на взаємозв’язках між медійною системою, 

соціальною системою і публікою (масовою аудиторією) медіа» [136, с. 18]. 

Дослідник А. Ручка з цього приводу зазначає, що «медіа є каналом трансмісії 

повідомлень від політичних (економічних) акторів та культуротворчих 

продуцентів до громадян, виступаючи посередником, вторинним відправником. 

Вони можуть виконувати функцію первинного відправника. Тоді їх завдання не 

обмежується тільки посередництвом між політико-культурними інститутами та 

акторами і публікою. Медіа самі продукують політико-культурні повідомлення, 

зростаючи до рангу політико-культурного актора» [193, с. 15]. Функціонування 

медіасистеми трансформує комунікативний цикл: подія, інформація, смисл, 

натомість обумовлює інший: інформація без події, сенс проекції інформації та 

подія (як сприйняття смислу інформації) у семіотичному полі медіареальності. 

Таким чином, вектор трансформації культурних смислів спрямований щодо 

вказаних комунікативних циклів медіасистеми.  

Окремого значення набуває питання комерціалізації медіасегмента 

суспільства. Це проявляється, наприклад, у такому явищі, як медіареклама: 

демонстрація аудіо- та відеоінформації, комунікативний результат якої не 

залежить від волевиявлення реципієнта. Проте здійснюється проекція смислу 

життєвої необхідності людини у тому, що є інформаційним приводом реклами. 

У трансформаційному контексті сенсів в медіакомунікації актуальності набуває 

також її соціологічна спрямованість. Наприклад, сучасний медіапростір, який 

націлений на дитячу аудиторію, ініціює певну тенденцію у створенні передач та 

анімаційних фільмів, що у своїй основі мають ряд характеристик: безкорисне 

сприйняття інформації, відсутність змісту, безініціативне спостереження, що 

призводить до таких ефектів: дитина не може чітко формулювати свої думки та 

не готова переказати сюжет (або навіть його елемент) почутого та побаченого. 

Очевидно, що наявна аудіовізуальна трансформація смислу: видиме не є 
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побаченим, а озвучене – почутим. Натомість виникає новий режим сприйняття 

інформації без мети, комунікації без смислових цілей. Як вважає Н. Луман, 

комунікація не обов’язково передбачає «трансляцію смислу» [131, с. 75]. 

Формується тенденція перетворення необов’язковості «трансляції смислу» у 

сенс комунікації з відсутнім ядром смислопороджуючого конструкту. 

«Прочитання» такої спрямованості медіатексту пов’язане виключно із сенсом 

створення певного настрою, схвильованості, переживань, радісних емоцій 

тощо. Щодо наведеного прикладу: дитина приймає повідомлення, яке не 

передбачає його усвідомлення. Актуалізується культурний смисл 

аудіовізуальної децентрації сприйняття: акустичний ефект, візуальна 

інтенсивність обумовлюють конструювання сенсів у процесі функціонування 

нової символічної системи, семіосфери медіареальності. 

Окрім проаналізованих векторів трансформації культурих смислів щодо 

типів, циклів та інших особливостей комунікації, важливими також є породжені 

медіасистемою нові сенси спілкування. Особливо це стосується інтернет-

комунікації, смислоорганізація якої продукує певні конструкти щодо формату 

взаємодії. У своєму позначенні ці елементи відображають існуючі сенси, проте 

у контексті медіакомунікації набувають характеристики її культурного коду. 

Так, наприклад, утворюються нові терміни, що обумовлюють специфіку 

мережевої спілкування. Дослідниця цієї проблеми О. Зернецька зазначає: 

«Інтернет є конденсованим вираженням глобального полікультурного соціуму 

в добу інформації, середовищем, де нові або оновлені смисли продукуються і 

транслюються надшвидкими темпами. Виробники нових смислів в Інтернеті, 

передусім його розробники, а також – користувачі, які виступають і в ролі 

розробників, і медіаторів смислів, і їх модифікаторів» [81, с. 373] Спираючись 

на англомовні словники відповідної спрямованості авторка тлумачить етапи та 

специфіку перетворень таких сьогодні вже широко вживаних понять, як «net», 

«googl», «cyber» та багатьох інших, окремо звертаючи увагу на терміни, що 

мають спільне «смислове ядро» (О Зернецька) та ті, «продукування нового 

смислу яких відбулося за алгоритмом метафори» [81, с. 376].  
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В контексті сенсотрансформаційних векторів медіакомунікації, на нашу 

думку, важливо, наслідуючи цей принцип дослідження, звернути увагу й на 

інші слова (їх переклад надається за словником), в яких виявляється смислова 

характеристика інтернет-простору. Це такі поняття, як «мем» (mem від слова 

memory – з англійської «пам’ять»), «репост» (repost – після когось, 

посилаючись на нього), «стіна» (стрічка повідомлень на особистій сторінці 

користувача інтернет-мережі), «блог» (онлайн-щоденник із можливістю його 

перегляду іншими людьми), «чат» (розмова засобами інтернет-комунікації у 

реальному часі), «форум» (інформативне спілкування без дотримування 

неперервності часу) тощо. Актуальність проблеми у контексті перетворення 

культурних смислів полягає не лише у зміненому сенсі цих та інших слів, що 

фігурують у медіатексті, а також з точки зору перекодування самої системи 

комунікації. Так, термін «мем» підкреслює такий порядок інформаційного 

розповсюдження, який має особливо виразну характеристику для 

запам’ятовування. Це може бути зображення, стисла фраза, музичний уривок 

тощо, однак його цілеспрямована дія на свідомість людини обов’язково 

передбачає «вірусне» проникнення у пам’ять. Тобто програмність цієї 

інформації обумовлює її преферентність, що має значення у структуруванні 

смислів медіакомунікації. Інший термін – «репост», який фіксує копіювання 

фрагментів різних повідомлень, також набуває ознак коду мережевого 

спілкування, як принцип наслідування інформації із зазначенням її джерела.  

Окремої уваги заслуговують слова, що мають термінологічну 

інтерпретацію на асоціативному рівні із міфологічними образами, 

літературними персонажами тощо. Їх трансформований сенс вказує на рольову 

драматургію інтернет-спілкування. До числа таких понять, які набувають 

особливого значення у мережевій комунікації можна віднести слово «троль». 

Попри те, що цей термін походить від дієслова англійської мови «trawing» – 

«ловити на блешню», сьогодні він сприймається у переносі сенсу на співзвучне 

слово скандинавської міфології. Як казковий герой троль має характеристики у 

літературі, кіномистецтві, проте культурно-смисловий контекст цього образу у 
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інтернет-спілкуванні стає свого роду запозиченням підступних рис даного 

персонажу й надання їм провокативної функції у процесі комунікації. Тобто 

тролем називають людину, що провокує емоційні реакції користувачів 

інтернет-мережі, викликає обурення щодо змісту своїх повідомлень, до того ж 

складно визначити ким ця людина є насправді. Таким чином, цей термін 

відображає специфічний вектор кодування смислової структури комунікації та 

вказує на трансформацію сенсів у просторі медіареальності. Іншим словом, яке 

акцентує емоційну складову спілкування, є «лайк» (like), що походить від 

англійського дієслова «сподобатись». Його використанням у мережевому 

спілкуванні також відображається вектор трансформації культурних смислів 

медіакомунікації. У процесі безпосереднього «позамедійного» спілкування 

реакції співрозмовників мають різні форми вираження: від репліки до міміки, 

виразу обличчя тощо. Сенс таких реакцій ми розкодовуємо через суспільно 

прийняту модель цих повідомлень. Проте, комунікативний формат соціальних 

мереж інспірує інший тип емоційної реакції. Нею стають візуальні символи, 

сумою та характером яких визначається ставлення співрозмовників, або навіть 

сторонніх людей до інформації. Отже, цей термін мережевої комунікації 

відображає систему кодування емоційних реакцій інтернет-користувачів.  

Особливий вимір смислотрансформації мережевого спілкування 

становлять такі слова, як інтерфейс («interface» - межа й водночас поверхня 

взаємодії) та фейсбук («facebook» - одна з соціальних мереж). Попри 

різнопорядковий контекст їх використання по відношенню до інтернет-

простору визначальною, на нашу думку, є спільна риса перетворених 

культурних сенсів. Неможливо не помітити аспект антропоморфізації – 

«обличчя» (синекдоха образу людини), які консолідовані (водночас 

дистанційовані) між собою («interface»), й «обличчя» людей, що формують 

певну соціальну групу, до того ж їх «метафорично» об’єднує спільна книга 

(«facebook»). Важливо підкреслити соціокультурний смисл книги, як символу 

«картини світу» та ментальної ідентифікації. Слід зазначити, що є ще рід 

симптоматичних аспектів перетворення сенсів. На них вказує О. Зернецька, 
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висловлюючись з приводу соціоконтекстуальних факторів трансформації 

значень: «… аналізуючи всі найменування знака @ в різних мовах світу, можна 

відзначити, що найпоширенішим тропом для утворення його назви є метафора, 

коли цей знак розкривається за схожістю з іншими живими істотами і 

відбувається метафоричне перенесення («равлик», «слимачок», «собака», 

«песик», «черв’як», «мишеня», «мавпа», «мавпочка», «качечка») або предметів 

(«булочка з корицею», «струдель»)» [81, с. 390]. Також авторка звертає увагу на 

наступне: «… компанія Microsoft, обираючи для означення своїх технологій 

французьке слово «Azure», з одного боку, пішла на рідкісний для англомовних 

компаній маркетинговий крок, віддаючи перевагу неанглійській назві. Але з 

іншого, - у цьому читається й позитивна конотація з усесвітньо відомим 

курортом для вищого світу «Cote d’Azure» (Лазурне узбережжя у Франції)» [81, 

с. 386] Наведені цитати з дослідження О. Зернецької, також наші пошукові 

зусилля дозволяють зробити висновок, що цілісною тенденцією трансформації 

смислів мережевого спілкування є гілозоїзація інтернет-простору, створення 

певного ландшафту культури, його олюднення, символічне «наповнення» 

певними предметами, явищами, асоціація з якими формує образ світу, його 

культурні смисли. 

Розглянуті поняття становлять лише частину тієї термінології, за 

допомогою якою у сучасний медіапростір інспірована відповідна смислова 

структура спілкування та надана система культурних кодів інтернет-

комунікації.  

Враховуючи розглянуті характеристики медіакультури сучасного 

інформаційного простору, зокрема медійної природи аудіовізуальної 

комунікації, ми вважаємо, що визначальні елементи системи культурних 

смислів, які сконцентровані у двох вимірах: образ людини та образ світу, що 

цілісно відображають картину світу, мають засадничі зміни, трансформуються 

в режимі аудіовізуальної комунікації медіасистеми. Так, по-перше, образ світу, 

що на рівні культурного смислу корелює із життєвим простором людини, у 

презентації аудіовізуальної культури набуває розімкненого, дискретного, 
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ситуативного характеру, який формується у процесі комунікативної 

інтерактивності. По-друге, образ людини в основі своїй моделюється в уяві 

споживача медіапродукції на прикладах аудіовізуальних типажів, канонів краси 

та розуму в множинному ряді медіапроекцій чеснот екранних героїв і 

публічних особистостей, які є наочно популярними завдяки медіакомунікації. 

Також слід підкреслити виникнення особливих комунікативних ролей, 

персонажі яких виконують різні функції щодо структурування мережевого 

спілкування і стають втіленням нових культурних кодів медіакомунікації. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

У філософсько-культурологічних векторах дослідження концепту 

«культурні смисли» встановлено, що проблеми смислопороджуючої сутності 

буття людини та комунікативної природи культури суспільства є 

взаємообумовленими. Звернення до поглядів мислителів Античності, 

представників новоєвропейської філософської думки, концепцій ХІХ, ХХ 

століть та сучасності доводить, що рецепції культурних смислів мають 

інтердисциплінарну спрямованість. Предметно-визначального характеру щодо 

комунікативної специфіки трансформації сенсів мають погляди Е. Гуссерля 

(інтенціальність смислоутворення), М. Гайдегера («смислозапитання сущого»), 

Г. Гадамера (роль «передуючого розуміння» в інтерпретації смислу), 

Ж. Дельоза (дискурсивність сенсу), Ж. Дерріда («слід» як спрямованість 

смислу, деконструкція структури смислоутворення), У. Еко (роль культурного 

коду як «смислопороджуючого механізму») та інших дослідників. Враховуючи 

багатовимірність трактування культурних смислів, нами надане власне 

тлумачення в наступних аспектах: по-перше, культурні смисли (сенси, ідеї – 

цілі) є втіленням у знаково-символічних системах суспільства ціннісно-

змістовних уявлень людини; по-друге, як світоглядні конструкти вони 

взаємовизначають основоположні принципи свідомості та формують ідеали 

певної історичної епохи – особливі здобутки, що надають можливість 
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ідентифікувати культуру, та, по-третє, – це способи трактування через 

інформаційно-комунікативні системи суспільства (мова, мистецтво тощо) у 

різних формах культури таких універсалій «смислозапитання» людського 

буття, як сенс життя, цілепокладання у пізнанні світу, мотивація намірів і 

ментально-консолідуюча природа спілкування та інші базові смислові засади 

цивілізації.  

Дослідження концепту «культурні смисли» через такі поняття, як «код» та 

«знакова система», «текст» здійснено в методологічній стратегії семіотичного 

напряму культурології на засадах постмодерністської рефлексії. 

Феноменологічний підхід дозволив усвідомити культурні сенси як «ідеаційні 

конструкти» (А. Шейкін), що в комунікативних процесах соціального буття 

зумовлюють формування картини світу – образу світу в символічному «коді» 

ядра культури. Підкреслено, що особливу роль у цьому відіграє феномен 

пам’яті. Смисли в історії культури становлять наповненість значень, 

невипадковість й обґрунтованість людської діяльності та відображають, 

впорядковують онтичну (М. Гайдегер) структуру сутності комунікації. 

Також виявлено, що системою творення, трансляції та трансформації 

культурних сенсів постають комунікативні практики соціальної реальності. 

Нами розглянуто їх різні аспекти шляхом звернення до поглядів представників 

комунікативної філософії Ю. Габермаса та К. Апеля, теорії комунікативних 

систем соціальної реальності Н. Лумана, концепцій «семіозису» Ю. Лотмана, 

«символізму» С. Лангер та теорій інших авторів. Змістовного уточнення в 

контексті дослідження набуває аудіовізуальна специфіка комунікації. На основі 

поглядів М. Маклюена визначаються етапи становлення сенсорних 

можливостей взаємодії у процесі спілкування й відповідні їм типи та форми 

комунікації. Виявлено, що смислотрансформуючі характеристики 

аудіовізуальної культури обумовлені переходами до різних комунікативних 

систем і семіотичних кодів її структурування. Обґрунтовано: на етапі сучасної 

зоро-слухової моделі медіакомунікації перетворення аудіовізуального 

сприйняття відбувається у напрямі сенсів очевидності, візуальних ефектів 
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видовищності та акустичної поліфонії культурних смислів. У процесі 

визначення векторів трансформації культурних смислів функціонуючих 

медіасистем доведено, що медіареальність інтегрує інше смислове ядро 

культури: розімкненість меж цілісності, ігровий принцип «гіпертексту» у 

варіативності мультимедійної комунікації. Окремо проакцентовані тенденції 

сенсоутворення в інтернет-спілкуванні, що сприяють антропоморфізації, 

гілозоїзації та формуванню культурного ландшафту – медіаконструкту світу. 

Це обумовлює формування образу людини, що «самостворює» (М Маклюен) 

сенси та картини світу на основі семіосфери медіатексту в різноманітних 

проекціях реальності мозаїчності медіакультури. 
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РОЗДІЛ 2. АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ СВІТУ:  

ДІАЛОГ «ЛЮДИНА – СВІТ» У ФОРМАХ МЕДІАКУЛЬТУРИ 

2.1. Культурні смисли як ідеаційні конструкти: картина світу та 

репрезентація культурної пам’яті 

Філософсько-культурологічні засади вивчення культурних смислів 

спрямовують дослідження до діалогу «Людина – Світ» як взаємообумовленості 

форм історико-культурного буття та комунікативних практик людинотворення. 

Сама проблема діалогу «Людина – Світ» включає всі ті явища й відповідні 

концепти, що є формами, змістом, метою та здійсненням людської унікальності 

в різних культурно-смислових горизонтах буття. Проте як модель осмислення 

культури матриця «Людина – Світ» в її історичній та географічній даності, 

локальності, визначеності, вона охоплює наступні параметри. Насамперед 

певну заданість соціокультурної динаміки конкретного історичного часу та 

простору, яка включає в себе сформовану картину світу, спосіб акумуляції та 

трансляції культурної пам’яті як історичної самовизначеності суспільства, 

наявності ціннісно-смислового ядра культури, що виступає ідеаційним 

конструктом картини світу та місця людини в ньому: у здійсненнях 

культуротворення, в тому числі й «людини культури» (В. Біблер [25]). «Людина 

культури – це узагальнений образ, який використовується в культурологічних 

дослідженнях з метою фіксації багатоманітності історико-культурних традицій 

і новацій, діяльнісних інтенцій і духовних потягів, світоглядних парадигм тієї 

чи іншої епохи в літературному герої, моральному імперативі або символі віри. 

В образі людини культури, як правило, поєднуються етичні норми, наприклад, 

«культура сорому» та «культура провини» (І. Лосєв) й естетичне ставлення до 

дійсності. У цьому смислі сформована традиція розуміння людини в Античній 

культурі, особистості культури Відродження, сучасної культури тощо. Для 

кожної епохи людина культури – це ідеал її місця у світі (курсив наш – В.І.)» 

[109, с. 45]. Отже це поняття трактується в широкому смисловому контексті 

соціальної взаємодії як таке, що охоплює світоглядні домінанти культури у 

балансі особистого, суспільного та природного і вказує на її особливий часо-
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простір буття. Тому висвітлення діалоговості «Людина – Світ», тобто процесу 

формування людини культури, в історичному аспекті смислотворення потребує 

звернення до таких понять як «картина світу», «образ світу», «культурна 

пам’ять» у ціннісно-смислових конструктах культури. 

До розуміння картини світу у філософсько-культурологічному напрямі 

дослідження зверталися такі вчені, як М. Гайдегер, Е. Гуссерль (картина світу 

як «життєвий світ»), І. Стернін, З. Попова (лінгвістичній підхід до розуміння 

картини світу) та інші автори. М. Гайдегер у статті «Час картини світу» 

зазначав, що «картина світу, зрозуміла як сутність, означає не картину, яка 

зображує світ, а світ, зрозумілий як картина» [229, с. 2]. Тобто осмислюваність 

світу як образу в картині фіксує притаманні епосі сутнісні характеристики. Це 

певна система, яка визначає точку відліку, коли людина-людство перебуває на 

тому етапі розвитку, що у своєму сприйнятті-відношенні конструює світ і 

наділяє його та власне існування в ньому смисловою значимістю. Саме вона 

стає культурологічною характеристикою епохи. Таким чином, аспектом 

з’ясування специфіки культурних смислів з погляду особливості їх 

конкретизування є контекст формування картини світу, оскільки, як вказує 

А. Морозов: «В ході раціоналізації людство відкинуло світ як ціле, замінивши 

його на картини світу» [153, с. 23]. Саме поняття «картина світу» включає ідею 

комплексності та парадигмальності у баченні світу, в його собі поясненні 

людиною у конкретному часо-просторі. Комплексність розкривається в тому, 

що картина світу відображає той смисловий пласт, який корелює із науковими 

відкриттями, релігійними віруваннями, художнім, мистецьким здійсненням 

людини, баченням світу у формі тих чи інших стилів мистецтва тощо. 

Парадигмальність передбачає: нові наукові відкриття, зміна ціннісних 

орієнтирів та інші вектори соціокультурної динаміки обумовлюють виникнення 

нової парадигми як формування горизонтів людського буття з відповідно 

оновленими цінностями, знаннями тощо. Українська дослідниця 

І. Живоглядова зазначає: «Римська картина світу – це панування порядку, міри, 

гармонії, пропорційності, пластичності та тілесності. Основні орієнтири 
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римської ідеології, політики та суспільної моралі – консерватизм, вірність 

традиції, почуття обов’язку – відповідали жорсткій ієрархізації кланово-

родового соціуму. Була сформована ієрархічна система моральних норм і 

чеснот різних прошарків населення, де світовідчуття та світогляд соціальних 

«низів» починає поступово підживлюватися ідеями християнства (поряд із 

розповсюдженням ідей кініків). Самостійність і свобода індивіда 

реалізовувалася у межах права, Закону, що, у свою чергу, підкріплювала 

тенденцію до єднання римлян у різні мікроугруповання» [77, с. 62]. Надане 

уточнення картини світу антично-римської цивілізації ілюструє обидві 

характеристики: її комплексність і парадигмальність, також відображає 

фактори соціокультурної динаміки – формування ціннісно-смислового 

переходу до християнського світобачення. 

Як приклад комплексності й парадигмальності картини світу можна 

навести дослідження історико-культурних епох української культури. 

Звертаючись до наданих параметрів картини світу слід зазначити, що 

основними для становлення певної картини світу є розвиток науки, мистецтва, 

техніки (наукові, географічні відкриття), вплив внутрішніх та зовнішніх 

факторів на формування державності і, як наслідок, утворення ознак культури 

певної цивілізаційної приналежності. Так, для епохи розквіту Київської Русі 

загальнозначущим фактором картини світу було прийняття християнства та 

особливе незабуття язичництва, що призвело до появи такого феномену, як 

двовір’я та взаємовплив релігій (християнський канон як звернення до Бога та 

язичницьке розуміння діалогу «Людина – Світ» у спілкуванні людини з 

природою за допомогою обрядів: Коляда, свято Купала тощо). Язичницькі 

звичаї поряд із християнськими віруваннями призвели до формування нової 

парадигми, що проявлялася в організації міського простору, впливі на сакральні 

форми мистецтва, ролі книжкової культури та іншому. Візантійська традиція в 

язичницькому світі Київської Русі в умовах збереження слов’яно-міфологічної 

заданості світовідчуття набула самобутності, що надало можливість 

інтегрувати її до існуючого контексту і обумовило створення відповідної 
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«людини культури». Особливий смислопорядок цього процесу, зокрема з точки 

зору «сигнатури Софії», «ейдосів» культури, що символічно вписані в знакову 

систему собору Софії Київської, розглянутий у дослідженнях 

С. Кримського[106].  

Іншим історичним етапом дослідження української культури є епоха 

ХVІ – ХVІІІ століть, в якій формується барокова картина світу. Під впливом 

європейського бароко, а також світовідчуття, що розкрилося в козацькі часи у 

ментальних смислах, кристалізувалася нова традиція, яка набула відповідного 

забарвлення. Це проявилося у сенсах: національної гідності, стриманості, 

релігійності, водночас містицизмі, фольклорної орнаментації, гуморі тощо, 

отже надало неповторної національної ідентичності та характеристику культурі 

зазначеного історичного періоду. До комплексу соціокультурних процесів цієї 

епохи звертаються у своїх дослідженнях українські вчені І. Бондаревська [31], 

В. Головей [59], Л. Довга [74] та інші автори. Смислові стратегії цілісності 

(мистецтво, наука, релігія) формують картину світу, що притаманна певному 

періоду та сприймається людиною. Таким чином, культурні сенси, що 

набувають конкретності, визначеності в історичному контексті, у його часо-

просторі відображають парадигмальність картини світу і водночас наповнюють 

змістом, задають основу цілепокладання, визначають горизонти життєвого 

світу, простір культури цієї епохи.  

Розгляд концепту «картина світу» пов’язаний з такими аспектами, як 

мовна картина світу (лінгвістичний підхід у розумінні культурних смислів), 

художня картина світу (естетично-мистецтвознавчий аспект), релігійна картина 

світу (теологічний підхід у її розумінні) тощо. Представники різних підходів 

дослідження особливостей формування картини світу виокремлюють певну 

складову як елемент цілого (лінгвістичний підхід – мова, естетичний – 

мистецтво, теологічний – релігія). Отже, це є методологічною стратегією 

репрезентації картини світу. В одному із підходів у її вивченні наявне 

використання такого концепту, як «образ світу». У контексті нашого 

дослідження, у предметному полі якого – аудіовізуальна комунікація й, 
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зокрема, сучасна медіакомунікація, поняття «образ світу» є таким, що більшою 

мірою відображає специфіку сьогодення, оскільки цей концепт передбачає як 

парадигмальність, комплексність картини світу, так і уявлення про його 

контекстуальність. Медіапростір сьогодення орієнтований на створення образу 

світу (цілісного сприйняття соціальної реальності в усій її різноманітності, 

смисловій розімкненості). У визначеному контексті дослідження нам 

вважається доцільним розвести поняття «картина світу» та «образ світу». На 

нашу думку, образ світу фіксує вплив на емоційно-чуттєвий рівень сприйняття 

реальності, не виокремлюючи форми культури (науку, релігію, медіакультуру 

та інше). Отже, і медіакомунікація, і всі різновиди соціальної комунікації, і 

процес ідентифікації, включаючи самоідентифікацію людини культури, в 

умовно названій моделі діалогу «Людина – Світ» відбувається насамперед як 

сприйняття смислів в контексті інтуїтивно-чуттєвого переживання існуючого. 

Що є противагою модерному проекту (починаючи з епохи Нового часу до ХІХ 

століття) раціонально-логічного сприйняття, яке в більшій мірі відповідає 

парадигмальності картини світу. Так, А. Морозов вказує: «Показовою є 

рецепція декартівського «cogito» М. Бахтіним, на думку якого факт «Я є» 

імпліцитно означає усвідомлення особою власної неповторності та унікальності 

у світі, одноосібності, причетності до буття, відповідальності за себе та інших» 

[153, с. 19]. Конструювання аудіовізуальними засобами медіакомунікації образу 

світу надає можливість актуалізувати одиничні уявлення властиві людині в 

єдиному образі, дискурсивності як розімкненій цілісності.  

Картина світу властива певній епосі та сформована на досвіді культурно-

смислової наповненості минулої парадигми. Образ світу конституюється 

текстами культури, які у своїй множині формують та комунікативно 

обумовлюють гіпертекст, зокрема у досліджуваному аспекті – образ світу 

постає як варіативність, множинність картин світу. Культурні смисли 

транслюються та презентуються у форматі історичної епохи, в сучасних 

умовах, що відображені у певній картині світу. В контексті специфіки 

«телебачення як транслятора смислів» дослідниця Р. Шульга, виокремлюючи 
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розробленість проблеми, зазначає «… Д. Дондурей особливу увагу звертає на 

трансльовані у серіалах «картини світу». Він вочевидь стурбований тим, що … 

телепродукт – серіали, які дивиться більше половини всієї телеаудиторії, на 

відміну від голлівудських фільмів, не виконують своєї місії впровадження у 

свідомість аудиторії цінностей сучасного світу – активність, ініціативність, 

мобільність, орієнтацію на особистий успіх» [247, с. 240]. Таким чином 

авторкою акцентується, висвітлюється сама дослідницька модель щодо 

взаємообумовленості «картин світу» та ціннісно-смислової системи 

суспільства. Окремо слід також зазначити, що в процесі історичного 

становлення культурні сенси формують смислову вертикаль, закріплену та 

представлену в культурній пам’яті. Тобто фіксується певне діалектичне 

співвідношення: культурні смисли – культурна пам’ять, де одне не існує без 

іншого. Культурні смисли обумовлюють культурну пам’ять та є 

характеристикою епохи з оглядкою на минуле. Сенси культури та пам’ять 

взаємовизначені й мають взаємонаповнений характер в історії суспільного 

розвитку. 

Таким чином, у сприйнятті образу світу, конструюванні картини світу 

важливу роль відіграє культурна пам’ять. До встановлення цього поняття у 

своїх дослідженнях зверталися такі вчені, як Я. Ассман, А. Васильєв, 

К. Разлогов та інші автори. Концепт культурної пам’яті нерозривно пов’язаний 

із проблемою трансляцією-ретрансляцією культурних смислів. Його 

дослідження в сучасних теоретичних підходах відбувається, насамперед, у 

контексті проблеми культурної ідентифікації. Тема ідентифікації, 

самоідентифікації є гострою та актуальною з точки зору глобалізаційних 

процесів сучасності й виокремлюється в аспекті збереження унікальності 

етнічних, національних культур, самобутності субкультур і самовизначення 

людини – формування нею власного життєвого світу як конструювання 

особистого переживання соціальної реальності. Культурна пам’ять у такому 

прочитанні відіграє роль архіву сумарно-вибіркових здобутків суспільства в 

його історичному розвитку. Проте, вона не просто зберігає інформацію, а є 
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системою, яка постійно розвивається та змінюється. Змістовне наповнення – 

репрезентація концепту «культурна пам’ять» нами пропонується через 

звернення до наступних теорій. Так, орієнтуючись на погляди Ю. Лотмана, слід 

зауважити, що «пам’ять культури не лише єдина, але й внутрішньо 

різноманітна, а культурні смисли у пам’яті не просто зберігаються, а зростають 

і змінюються» [127, с. 200]. Точка зору дослідника відображає зв’язок 

культурної пам’яті та смислів, які розуміються як сутнісне розгортання, модуси 

культурної пам’яті. 

З метою репрезентації «культурної пам’яті» слід звернутися до поглядів 

німецького дослідника Я. Ассмана, який зазначає: «Культурна пам’ять – 

непереривний процес, в якому кожний соціальний пласт акумулює та 

реконструює знання про себе та свою ідентичність у формі культурної пам’яті. 

Культурну пам’ять слід розуміти як форму трансляції та актуалізації 

культурних смислів. До неї можна віднести ритуали і сакральні дії як 

інституалізовані форми комунікації, які є «фігурами згадування» та 

обертаються над часом» [258, с. 56]. Погляди вченого підкреслюють роль 

культурної пам’яті у збереженні та відтворенні смислів. Водночас автор дає 

своєрідну трактовку культурній пам’яті як комунікативній формі, що виконує 

символічну роль позачасових характеристик буття, які затребувані 

суспільством. Можемо зробити висновок, що Я. Ассман трактує культурну 

пам’ять як діалоговість «Людина – Світ», як спосіб сакралізації простору і часу. 

Інакше кажучи, «онтичні» структури «смисловпорядкування» (М. Гайдегер) 

ґрунтуються на таких онтологічних принципах, які передбачають 

повторюваність: як цикли пір року, як місце та рух зірок у Всесвіті. Тому 

людина, надаючи сенсам мотивованості, значення в культурному просторі 

свого існування, наділяє і створює подібну повторюваність, регламентованість, 

ритуальність свого буття. Так, смислами людського життя в обрядових формах 

культурної пам’яті виступають обряд народження, ініціації, весільний обряд 

тощо. Таким чином, культурні сенси і культурна пам’ять відіграють роль 

контекстуальності онтичного впорядкування сущого у формах культури. 
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Смисли культури є певною діалектичною цілісністю і взаємообумовленістю 

всезагального, одиничного та особливого, якими є сенси буття як загальне, 

культурна пам’ять як особливе, а контекст культури як одиничне. Надаючи 

власну трактовку культурної пам’яті ми вважаємо змістовним таке тлумачення. 

Вона виступає засадничою характеристикою людського буття у просторі 

культури, оскільки виконує роль «позачасової» – символічної організації 

культурних смислів у їх значенні як конструкту життєвого циклу та є набуттям 

(знакової, символічної) форми їх акумулювання. Враховуючи особливу роль 

пам’яті як заданості, впізнаваності, повторюваності культурних сенсів у 

просторі соціальної реальності, актуальним у контексті нашого дослідження є 

звернення до семіотичної теорії, концепції символічного інтеракціоналізму, 

ідей культур-аналітичної та феноменологічної соціології.  

Оскільки «культурний смисл» у сучасному науковому дискурсі 

трактують в декількох аспектах: «В одному випадку культурний смисл 

співвідносять із цінностями, значеннями, символами, культурними 

об’єктиваціями із великими культурними системами. У другому його вбачають 

у значущості каузальних і телеологічних схем поведінки у вигляді цілей, 

інтересів, орієнтацій і преференцій, очікувань і мотивацій активних і 

взаємодійних суб’єктів» [203, с. 40], то це поняття набуває такого значення: у 

контексті проблеми культурної пам’яті актуальним є розуміння сенсів з позиції 

загальнолюдських цінностей, основоположних критеріїв мислення – 

конструктів, які впливають на формування самосвідомості та самоідентичності 

в межах певного соціокультурного простору. У збереженні культурної пам’яті 

провідну роль відіграють форми комунікації, які і є засобами трансляції сенсів, 

кристалізації культурної пам’яті суспільства. Згідно з поглядами Я. Ассмана 

вона має комунікативну природу, а культурно-смисловими центрами, 

символічними полюсами вказаної комунікації, як ми вважаємо є діалог 

«Людина – Світ».  

Так, наше сьогодення, культурна ідентичність – ідентифікація української 

культури як європейської християнської цивілізації в сучасних тенденціях 
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актуалізації традицій, має специфічні комунікативні основи, які у просторі 

повсякденності проявляються через вербалізовану традицію нагадування 

сакрально-символічного життєвого циклу, наприклад, таким чином. Культурна 

пам’ять репрезентується в річному циклі християнської цивілізації як певні 

вузлові моменти трактування земного життя та диво-воскресіння Іісуса. В 

українській, доволі секуляризованій, національній традиції день Різдва триває 

як взаємопривітання людей у формі репліка-відповідь (діалогова модель): «Іісус 

народився – Славімо його»; така ж діалогова модель визначає свято Водохреща: 

«Христос охрещається – У річці Йордан»; свято Великодня: «Христос воскрес – 

Істинно воскрес». Саме ця повторюваність комунікативної форми дає 

можливість людині отримати інформацію щодо початку нового циклу, почути 

підтвердження від Іншого про те, що він поділяє її погляди на світ. Тобто 

циклічність «фігур згадування» культурної пам’яті актуалізується як 

комунікативна модель, в якій символічно закодований культурний смисл – 

ідеаційний конструкт образу світу. Цей приклад демонструє важливість 

трансляції та аудіо-комунікативної презентації сенсів в абрисах культурної 

пам’яті у векторах розвитку суспільства: людина прагне наповнити смислами 

як циклічністю світопояснення свій новий (теперішній і майбутній) час.  

Іншим прикладом, в якому пам'ять постає у сенсах закономірності, а тому 

передбачуваності – прогнозованості світоустрою культури, може бути 

унікальність різних відкриттів у сфері науки, мистецтва: періодична система 

хімічних елементів Д. Менделеєва була створена автором всупереч деяким 

уявленням та в умовах відсутності знань про три хімічних елементи; «ДТК» 

І. Баха – цикл творів, написаний композитором ще до створення інструменту – 

фортепіано. Але за основу авторами були взяті фундаментальні принципи 

світоустрою, отже неминучо, як смисли життєвого циклу, вони мали відбутися 

й у сфері природничого знання, і у визначеності тонів та закономірності 

музичних ладів.  

Функціонування смислів з погляду представників семіотичного підходу 

розуміється як існування знакової форми – семіотичної системи в часо-
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просторовій динаміці (семіозис). У процесі творення культурного простору 

людські креації відкривають і конструюють інформацію історичної епохи, її 

соціокультурний контекст, ціннісні орієнтири, яка (тобто інформація) 

знаходить відображення в об’єктах – артефактах культури через специфічні 

коди, знаки і символи. Із плином часу сенси разом з іншими факторами 

культури трансформуються відповідно до засобів зберігання і трансляції 

інформації. Вихідний практичний смисл будь-якого предмета або явища 

культури виявляється в його призначенні, ролі та праксеологічних функціях, у 

трактовці яких одночасно із практичними реалізуються й світоглядні сенси, 

власне вони є цілісним смисловим конструктом. Важливо підкреслити, що 

осягнення культурного сенсу має на меті його розуміння (інтерпретацію) в 

умовах культурного простору. Смисли, які існують у людській свідомості, 

знаково-символічних системах культури розкривають себе у процесі значимого 

для людини сприйняття об’єктивності, предметності світу, його осмисленні. Їх 

розуміння (або нерефлексуюче індивідуальне прийняття) відбувається як 

пізнавальний (або практично-відтворювальний) компонент, що символічно 

«розгортає» смисловий конструкт під час взаємодії суб’єктивних та 

об’єктивних факторів життєдіяльності.  

Людина існує у світі культури, який постійно розбудовується та 

збагачується сенсами. У контексті нашого дослідження слід відзначити думку 

В. Зінченка, а саме: «Предмети можуть втрачати своє призначення, втрачати 

початкові смисли і набувати нових. Так само й ідеї, поняття можуть втрачати 

предметність, своє минуле значення, втрачати смисл та перероджуватися, 

наповнюючись новими смислами» [82, с. 62]. Таким чином, культурні сенси, 

що транслюються, сприймаються та відтворюються їх носіями в умовах 

певного історичного часу та простору, є конструктами водночас сталими, 

незмінними, і в цьому аспекті є магістралями культурної пам’яті; у той же час 

вони є змінними, оновлюваними: переосмислюваними, інтерпретованими, 

тобто трансформованими, в ключі тих парадигмальних змін культури, які є 

свого роду різними соціальними проекціями світу, його етапами, в сучасній 
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культурі – комунікативними фрагментам, епізодами та дискурсами її часо-

просторової динаміки. І в цьому розумінні культурні сенси являють собою 

траєкторію змін та основу формування образу світу.  

На сучасному етапі новітніх технологій візуалізації простору розуміння 

процесу трансформації культурних смислів неможливе без явища 

аудіовізуальної комунікації медіа, що в умовах глобалізаційних тенденнцій 

світу стала основним джерелом їх трансляції. Говорячи про актуальність 

аудіовізуальних практик впливати на свідомість у формі трансляції культур-

орієнтуючих сенсів, доречно навести думку авторки Н. Костенко: «Культурна 

система, здійснюючи соціалізаційну роботу, транслює індивідові деяку 

загальну культурну, ціннісно-смислову модель, що містить критерії цілей та 

інструментів дії, нормативний зразок, який інтерналізується індивідом і його 

групою, а в разі відхилення прирікає його на санкції» [203, с. 41]. 

Аудіовізуальна система медіакультури в цьому аспекті має значну 

варіативність ціннісно-смислових моделей конструювання соціальної 

реальності, яка вирішує проблему вибору та знімає питання неминучості 

санкцій у разі відхилення індивіда від нормативного зв’язку із його групою. 

Дослідниця Р. Шульга зазначає: «До появи кінематографу вистава заїжджого 

театру в невеликому місті могла стати фактом біографії індивіда, і не лише 

тому, що людина вперше у житті побачила підмостки і відкрила для себе світ 

театру, але і тому, що новий досвід переживань надавав можливість усвідомити 

неєдиність даного світу» [247, с. 224]. У «відкритті інших життєвих світів» 

авторка підкреслює «моделі поведінки», «міжособові стосунки, їх інше ціннісне 

наповнення». Людина отримує інформацію про світ завдяки сформованій 

ціннісно-смисловій моделі, яка цілеспрямовує процес сенсоутворення та надає 

інструментарій його здійсненню в комунікації. Ця смислова спрямованість 

культурної системи у формуванні в людини відповідних уявлень відбувається 

як процес соціалізації. Розглядаючи «ціннісно-смислову модель» (Н. Костенко), 

«модель поведінки» (Р Шульга), слід долучити до дискурсу концепти «досвід», 

«практика» та «культурний текст». Ці поняття є важливими у зверненні до 
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соціокультурологічного доробку щодо вивчення культурних смислів. Досвід, 

який отримує особистість, набутий у процесі практик, що складаються з 

соціальних дій, обумовлених попереднім історико-культурним досвідом. На 

нашу думку, культурні сенси і виступають саме символічними «фундаторами» 

ціннісно-смислової моделі соціуму, оскільки забезпечують змістовність та 

наповненість форм досвіду аргументованістю та обґрунтованістю практик. 

Сучасний дослідник А. Пилипенко зазначає: «Смисл і смислогенез 

розуміються як первинна засаднича умова генезису та існування культури: ніщо 

в ній не існує поза та попереду смислу. Смисл – квант культурного простору, 

клітинка організму культури» [167, с. 69]. Інакше кажучи, смислогенез та 

культурогенез є процесами взаємообумовленими, і такі елементи 

культуротворення, як людський досвід, практика, як джерело пам’яті є 

засадничими умовами функціонування культурних сенсів. 

На думку сучасного автора І. Карпенка, який звертався до тлумачення 

поглядів П. Бурдьє, а саме понять «символічного поля», «практики» та 

«габітусу», людина не може жити поза реальним історико-фактичним 

контекстом практик життя, а кожна практика, яка формується на основі 

об’єктивних матеріальних умов, вимагає комунікації та розуміння. І. Карпенко 

зазначає: «Цілісність життєвої ситуації людини формується спонтанно і саме ці 

практики виступають горизонтом для розуміння того, чому все так склалося. 

Чистого семіотичного чи мовного релятивізму не може бути саме через те, що 

значення постулюється, апелюючи до конкретної форми життя, до практики. 

Отже, проблема смислотворення як невід’ємна складова життя людини у світі 

практик повсякденності була і залишиться життєво необхідною для неї за будь-

яких обставин. Мова як горизонт смислотворення існує не тільки як система 

наперед заданих правил і знаків, а, щонайперше, як горизонт єдності 

колективного буття, комплексності практики» [91, с. 205]. Український 

дослідник акцентує питання смислотворення в контексті таких визначальних у 

бутті людини форм, як комунікація та практика повсякденності. На нашу 

думку, мова як комунікативний засіб виокремлюється в інтерпретації теорії 
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П. Бурдьє автором статті з точки зору сполучуваності двох складових: 

горизонту смислотворення та комплексності практики, а також їх 

компліментарності.  

Звертаючись до поглядів П. Бурдьє [34], ми насамперед визначаємося 

термінологічно, розглядаючи концептуальні поняття «габітус», «соціальний 

капітал» та «практика». Згідно з розумінням автора практикою можна вважати 

як осмислено-доцільні дії індивіда у перетворенні соціального світу, так і 

щоденні ситуативні вчинки, які не потребують сенсоконтрольованої 

саморефлексії суб’єкта й можуть здаватися сторонньому спостерігачеві 

позбавленими смислу, здорового глузду. Це питання зокрема досліджує 

О. Личковська [133]. В узагальненому вигляді практика завжди пов’язана з 

конкретною подією або ланцюгом подій, але не зводиться до них. Основними 

поняттями, необхідними для реконструювання концепту практики у П. Бурдьє, 

є звичка, «практичний сенс», почуття, тіло, темпоральність та логіка практики. 

Вважаємо можливим вказати, що практика у розумінні вченого є простором 

смислообертання (в траєкторії полів якого перебуває агент практики), 

культурно-смислової обумовленості спонтанності та сенсотворення як способу 

життєвого здійснення в цілісності діалектики темпорального та сутнісного, в 

єдності чуттєвого, раціонального та тілесного вимірів людини. Наше бачення 

соціокультурної природи контекстуальності смислоформування 

кореспондується із тезою А. Морозова щодо такого: «… трансформація 

арістотелівського поняття «coeno-asthesis» у значенні «єдності почуттів» була 

здійснена Цицероном, який поєднав його з поняттям «coeno-ennoiа», що 

позначило спільні ідеї, які поділяються в суспільстві. Таким чином, 

утворюється поняття «sensus communis», що одночасно позначає і загальний 

смисл (суспільний загальний глузд), і єдність чуттєвого досвіду» [153, с. 17]. 

Отже практика в соціально-консолідуючому контексті є сферою втілення як 

раціональних, так і чуттєвих, емоційних, спонтанних факторів у формуванні 

«суспільного загального глузду», «єдності чуттєвого досвіду» в проекціях 

смислового конструкту культури.  
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П. Бурдьє пов’язує смисл із концепцією поля та стратегією габітусу. Поле 

найбільш повно, на його думку, відображає специфіку повсякденного 

сенсотворення. По-перше, поле ніколи не є єдиним, «полів» залежно від 

певного контексту багато і значущість стратегії та дії залежить від того поля, в 

якому вони реалізуються. По-друге, кожне поле існує як поле «боротьби» 

тільки за те, щоб переформулювати його символічну структуру. На нашу 

думку, знання як культурні смисли виступають дериватом, умовою 

символічного капіталу (ми розуміємо символічний капітал, за концепцією 

П. Бурдьє, зокрема й як актуалізовану репрезентацію культурної пам’яті, яка 

включає репутаційний зміст культурної ідентичності, приналежності до 

певного соціального контексту й можливості набуття іміджевих характеристик 

в умовах практик – соціальних процесів). Включеність індивіда в суспільне 

життя, долучення до різних практик обумовлено символічним капіталом, який 

водночас визначає й зворотній процес – можливості смислостворення певного 

агенту і здійснення впливу щодо частковості загалу культурної цілісності, яка 

формує сенс «символічного капіталу», тобто його роль у соціальній структурі 

щодо надбань, норм суспільства [34, с. 120–122]. Звертаючись до поглядів 

П. Бурдьє зазначаємо, що повсякденність – це поле функціонування габітусу. У 

нашому розумінні габітус є системою смислоструктуруючої взаємодії агента 

практики із зовнішніми факторами впливу самих практик у процесі 

життєдіяльності індивіда, тобто повсякденність сповнена, сформована 

практичними смислами.  

Сенсотворення повсякденності П. Бурдьє пов’язує з концептом 

«стратегій», які можуть бути свідомими та несвідомими. Несвідомі 

відповідають тому, що можна визначити як пасивно-історичну співпричетність, 

свідомі – стратегічній поведінці цілепокладання, адже агент, за П. Бурдьє, 

ніколи не може позбутися своєї історичності та фактичності. Стратегія – це 

єдність дії та смислу, певний спосіб життя. Смисл не покладається заздалегідь, 

він є наслідком певної життєвої стратегії, яка слідує саме із включеності у 

«гру», тобто передбачення її «майбутнього» [34, с. 109]. Неможливо сказати, в 
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який момент практики відбувається сенсотворення, адже сукупність практик у 

перебігу часу формує поступово смислові контексти культури, також фактично 

сама практика виступає й умовою, і простором сенсів. Можливість 

взаєморозуміння та єдності інтерпретації світу слідує зі спільності практик. 

Отже, згідно з поглядами П. Бурдьє поліфонія полів, ансамбль 

соціального простору (що, як нам вважається, символічно корелює із 

множинністю смислоорганізованих контекстів) є свого роду структурою 

співіснування культурних сенсів, в яких практика чи агент практики («суб’єкт 

комунікації» у контексті дослідження) діє з метою переформулювання 

символічної структури, тобто, на нашу думку, виступає як співучасник процесу 

зміни практики смислотворення (зокрема у вимірі можливого, актуального) у 

комунікації. Слід зазначити, що орієнтирами суб’єкта дії, 

«самосформованістю» практичних сенсів виступає габітус. Автор виражає 

характеристику тенденційності, стереотипності щодо засвоєння суб’єктами дії 

культурних сенсів та відповідно їх створення. Йдеться радше про поверхневе у 

структурі смислів, ніж про змістовне наповнення.  

В аспекті досліджуваної нами проблеми слід зазначити міркування 

Н. Костенко щодо «глибини» і «поверхні» смислу, які авторка висловлює у 

зв’язку із концепціями Ж. Дельоза та А. Шюца: «… глибина не має елітарного 

статусу, оскільки смисл продукується як поверхневий ефект» [102, с. 53]. Отже 

поверхня сенсу зовсім не передбачає його поверхневості як віддаленості від 

ядра культури, і навіть навпаки – відкрити смисл в його життєвій наповненості 

тільки й можливо в безпосередньому переживанні. Сферою існування 

культурних сенсів у контексті соціальних вимірів цієї проблеми є поля 

практики, тобто контексти культури. На нашу думку, символічний капітал 

(П. Бурдьє) представляється таким, що його можна співвіднести із 

репрезентацією культурної пам’яті, а габітус, в його світоорієнтаційному 

аспекті практичного сенсу – з картиною світу – образом, де практика формує 

світовідношення та світоуявлення людини, основане на символічному капіталі, 

акумульованому в континуальності культурної пам’яті. 
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Аналізуючи культурний текст як простір формування смислів, слід 

звернутися до концепції текстового аналізу Р. Барта [12]: для трактування 

простору тексту необхідно долучити поняття «коди». У поглядах автора це 

певні типи вже баченого, почутого, здійсненого через комунікацію, які 

закріплюються в її структурі, як певні знаки, що дозволяють здійснити 

шифрування та дешифрування відповідної знакової конструкції в інтерпретації 

культурного тексту. Вони є аудіальною, або візуальною формою знаку, яка 

конституюється у символічній структурі системи комунікації. Згідно з 

концепцією дослідника, коди пронизують культурний текст як нитки, 

формуючи його смисл. Дослідник заперечує трактовку сенсу в одному 

значенні, оскільки, на його думку, це звужує простір тексту та веде до 

спрощеного трактування смислів. Тексту властива множинність: «Це означає, 

що в ньому не лише декілька смислів, але й те, що в ньому здійснюється 

множинність смислу як такого – множинність незнищенна, а не просто 

допустима. У тексті немає мирного співіснування смислів – текст перетинає їх, 

рухається крізь них, тому він не піддається плюралістичному трактуванню, у 

ньому відбуваються вибух та розсіяння смислу» [13, с. 418]. Отже, множинність 

смислів розуміється через коди і формує простір тексту. Текст нерозривно 

пов’язаний та детермінований історією-часом, культурою-сенсом, 

суспільством-людиною. Загалом можна сказати, що виробництво тексту 

нерозривно включене в «позатекстову реальність» та у «простір символічного» 

[152, с. 220–224]. Таким чином, концепція Р. Барта, роз’яснюючи складний 

аспект – простір культурного тексту, на перший погляд ускладнює наше 

розуміння культурних смислів, тому що інтерпретує їх співіснування як вибух 

та розсіяння, тобто не плюралістичне співіснування, а свого роду унікальне 

множинне буття, яке, здавалося б, аналізувати безперспективно. Проте Р. Барт, 

«відпускаючи» смисл, детермінує його кодами. Саме через них сенс 

актуалізується у текстовій реальності. Таким чином, нами акцентується 

наступне: семіотична система, про яку зазначають Р. Барт, У. Еко, Ю. Лотман 

та інші дослідники, взаємообумовлена культурним текстом, що формується в 
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аудіовізуальному процесі комунікації множинністю смислів, і має семіотичну 

структуру кодування (Р. Барт). Отже, код є смислоспрямовуючою формою 

знаку, що забезпечує структурованість всіх знаків-значень семіотичної системи 

і визначає процес її інформаційно-комунікативного функціонування. 

Щоб розширити соціологічні характеристики культурних смислів, нам 

вважається доцільним звернутися до розуміючої соціології М. Вебера, який 

трактує сенси з позиції дії. Такий підхід, на нашу думку, завдяки поясненню та 

методологічному обґрунтуванню явища «комунікації» інтерпретує також і 

процес трансляції та формування культурних смислів, особливо, коли мова йде 

про багаторівневі соціальні феномени. У заданому векторі дослідження 

доречно зазначити тезу М. Вебера: «Правильна каузальна інтерпретація 

конкретної дії означає, що правильно досліджений її зовнішній перебіг і мотив, 

і сама дія правильно зрозуміла у смисловому зв’язку» [41, с. 612]. Отже, сам 

процес усвідомлення дії, зведення її до смислового значення порівняно із 

соціальною нормою цієї дії виступає в контексті теорії автора не актом 

оціночної характеристики соціальної дії, а процесом її розуміння – 

розкодування її іншим індивідом. Ідеї М. Вебера дозволяють зафіксувати те, що 

соціальна дія суб’єкта спрямовує формування та інтерпретацію культурних 

сенсів, дає можливість їх розшифрувати іншому індивіду. Саме такий процес, 

на нашу думку, лежить в основі актуалізації та подальшого функціонування 

культурних смислів, комунікативних проекцій соціальної дії. 

Надаючи власного бачення актуальності поняття культурний смисл у 

контексті діалогізму «Людина – Світ», тобто в аспекті соціальних та 

гуманітарних наук, нам вважається необхідним звернутися до думки сучасного 

дослідника Д. Александера, зокрема до його розуміння соціальних наук у 

засвоєнні культурних смислів. Автор вбудовує отримані ним дані в існуючу 

теоретичну систему смислів, з одного боку, і смислову картину світу, яка 

відображає специфіку соціальних взаємодій, з іншого. Актуальним для нашого 

дослідження є таке його твердження: «Емпіричне знаходиться між двома 

системами знаків: нашим теоретичним уявленням і нашим поясненням уявлень 
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про досліджуване явище» [5, с. 12]. Інакше кажучи, об’єкти, що перебувають 

поза нашим розумінням, уявленням, є позатекстуальними відносно науки: 

оскільки «соціальна наука – це розуміння культурних смислів у рамках 

простору дії» [5], вони не можуть не міститися всередині соціального 

контексту, тому запропоновані дослідниками принципи теорії дій визначаються 

не як пояснення «реального» світу, а як знаки, які використовуються для 

поєднання теорії і спостереження. Створені для опису смисли перетворюються 

на факти, з яких формуються наукові пояснення. У цих поясненнях знаки (що є 

не конгломератом теорії і спостереження, а конституюванням сенсів) стають 

окресленими знаками другого порядку, де позначені глибинні смисли, що 

допомагають нам пояснювати соціальну дію як невидимі структури культури 

[233, с. 83]. Дослідниця Л. Скокова звертає увагу на наступне: «Александер 

закликає не зупинятися на герменевтиці партикулярного, а розвивати 

герменевтику універсального» [202, с. 72]. У нашому баченні поглядів 

Д. Александера виокремлюється таке – системи знаків двох порядків, які 

дозволяють надавати наукові пояснення «глибинним смислам», є знаковими 

системами, що у взаємотяжінні утримують, створюють певний простір 

осягнення смислів. Це з’єднує теоретичну систему сенсів та наближає її до 

осягнення смислової цілісності світу.  

Слід зазначити, що в історичному контексті також мала місце тенденція 

генералізації смислів, що як відповідний досвід актуальна і в сьогоднішніх 

наукових контекстах. Наприклад, А. Морозовим в аспекті етичних вимірів 

інтуїтивізму акцентується думка про те, що «платонізм працює в замкненій 

онтології, а інтуїтивний досвід постає як інтелектуальне споглядання-

переживання («ноезіс»), несамовитість розуму, завдяки чому безпосередньо 

осягаються трансцендентно-трансцендентальні ідеї …, які пізніше західна 

метафізика ототожнила із «верховними цінностями» (Ф. Ніцше)» [153, с. 15]. 

Різні науки, в яких відображено дослідження культурних сенсів, виступають 

комплексом, дискурсом дії з погляду знаків, що поєднують теорії та 

спостереження, тобто сама наука в сучасній своїй спрямованості створює ті 
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культурні смисли, що описують фактичні сенси та надають їм пояснення. 

Таким чином, окреслюються знаки другого порядку (за термінологією 

Д. Александера), що доречно підкреслити в аспекті міждисциплінарного 

підходу культурології з точки зору формування теоретичних засад культурних 

смислів. 

На окрему увагу заслуговує проблема взаємоформування та 

функціонування як культурних смислів, так і цінностей. Найважливішою 

складовою постає медійна комунікація, яка є сьогодні джерелом пізнання 

навколишнього світу та становлення особистості. Проблема самоіндетифікації 

людини як виміру соціалізації пов’язана з аудіовізуальною комунікацією, що 

активно впливає на формування свідомості людини, світосприйняття, 

отримання нею ціннісних орієнтирів і відіграє вагому роль у конструюванні 

соціальної реальності. Це питання має визначальний вектор того, що культурні 

смисли в медіаконтексті виконують фундаментальну функцію, а саме інтеграції 

соціуму, підтримання його ціннісної системи, стабільності.  

Отже, звернення до розуміння сенсів як ідеаційних конструктів 

потребують філософсько-культурологічного осмислення цінностей. Цей 

концепт досліджений представниками неокантіанства В. Віндельбандом, 

Г. Ріккертом та іншими авторами. Так в аксіологічній стратегії обґрунтування 

історико-культурного процесу Г. Ріккерта [185] самою можливістю осмислення 

історії виступає її ціннісне начало. Концеп «цінність» є центральним поняттям, 

через яке автором пояснюються цілі діяльності та воля людини. З метою 

аксіологічного трактування соціального контексту розвитку, Г. Ріккерт вводить 

дефініцій «оцінювання» та «благо». Критерії оцінки створює суб’єкт історії, що 

надає йому можливість за цими критеріями оцінювати благо. Сутність цього 

процесу полягає у визначенні феноменів культури з точки зору цінностей, які, в 

свою чергу, не надають позитивних, або негативних характеристик, а мають 

лише єдиний критерій – смисл. Тобто історичний розвиток являє собою 

виникнення культурних сенсів, як все нової інтерпретації смислу «цінностей». 

В аспекті дослідження ролі культурної пам’яті у створенні сенсів важливим є 
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таке розуміння: «Все різноманіття культури по відношенню до цінностей являє 

собою неймовірну кількість минулого. Проте, в історію входить лише те, що 

пов’язано із втіленням цінностей» [79, с. 40]. У безмежності феноменів 

культури цінності надають можливість формувати людині смислову ієрархію 

фактів історії. Тобто сенси минулого набувають значення для майбутнього 

крізь призму ціннісного критерію: розуміння блага та проведення оціночної 

діяльності. Саме ці здійснення відкривають смисли культурної пам’яті та 

впорядковують їх в ієрархії цінностей – «тенденції, вирізняючи собою всіляке 

осмислення, що спрямоване на втілення ціннісного відношення» [185, с. 369]. 

Цей процес, на думку автора, складається із безмежного числа здійснень сенсу, 

оскільки його метою є досягнення повноти та всеосяжності у відкритті смислу 

історії, цінностей культури.  

«Смисли» та «цінності», а головне – їхнє значення у сфері 

феноменального, є нерозривними та взаємозалежними. Дослідник А. Ручка 

акцентує, що «… люди кожного дня у своєму житті звертаються до цінностей – 

повсякденних, матеріальних, соціальних, духовних і т.п., щоб прийняти певне 

рішення, здійснити певний вибір, розпочати якусь справу тощо. Питання 

цінностей особливо помітне в так званих граничних пунктах людської 

екзистенції, коли йдеться про явища життя і смерті, щастя і страждань, любові і 

ненависті, ідентичності та її втрати тощо» [194, с. 93]. Один із аспектів цієї 

проблеми присутній у розмислах українського вченого С. Кримського: 

«метаісторичний статус має  <…> принцип «рукописи не горять», бо знищення 

частини виразу їхніх смислів збуджує через дуги вічності цінності текстів, які 

стали жертвами часу» [105, с. 93]. Отже культурні смисли включають в себе 

ціннісні орієнтири – «дуги вічності» історії у формі культурної пам’яті. 

Г. Ріккерт зазначає: «Цінність – це духовна мета, життєва практична установка, 

що виражає живий нерв культури, її смислове ядро, що відображає динаміку 

культури» [185, с. 365]. Тобто цінності виступають соціально оформленим 

вираженням сенсів як прояву ядра культури. Розуміння смислу передбачає 

усвідомлення ціннісних вимірів буття людини, певних соціальних груп у 
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зв’язку із актуальною життєвою ситуацією, в якій вони перебувають у певний 

момент часу, також з досвідом попередніх поколінь, що надає можливість 

осмисленню проектів організації життя на майбутнє. 

Від початку становлення суспільства закладалися горизонти культурних 

смислів, які є усталеними орієнтирами його функціонування та розвитку. 

Відображення у міфологічній свідомості (згодом у розвитку європейської 

цивілізації «інтуїтивний досвід Я як безсмертної трансцендентальної 

досконалості, що стоїть біля джерел світських теорій так званого «соціального 

безсмертя», певним чином компенсуючи онтичну «тривогу відсутності смислу» 

[153, с. 18]) уявлень про світ та місце людини в ньому, сенс життя та 

неминучість смерті, подвиг героя і доля народу та інші смислоутворюючі – 

формотворчі характеристики етносу концентрують ядро культури й визначають 

генералізацію сенсів. Саме вони скеровують життя людей, оскільки культурна 

пам’ять і цінності є вихідними засадничими платформами, що, у свою чергу, 

формують правові, моральні, етичні норми тощо. 

Нами розглянуто особливості взаємообумовленості культурних смислів, 

ціннісних вимірів буття, культурної пам’яті в діалозі «Людина – Світ» як 

процес формування картини світу. З’ясовано, що репрезентація культурної 

пам’яті співвідноситься із такими поняттями, як «символічний капітал», 

«поліфонія полів» (П. Бурдьє), «код» (Р. Барт). Водночас поняття «практичний 

сенс», «габітус» вказує на сутнісний зв’язок культурних смислів та 

дискурсивності картин світу. У встановленні ціннісно-смислової специфіки 

сучасності, що формує образ світу в комунікативних практиках аудіовізуальної 

культури, нам вважається важливим звернення до особливостей формування 

сенсів медіареальності. 

Трансляція культурних сенсів, цінностей, традицій відбувається за 

допомогою комунікації, яка має різні форми і прояви. Із розвитком у 

ХХ столітті науки і техніки та прогресивних тенденцій у розвитку медійних 

засобів комунікації смисли набувають нової ідентичності, оскільки 

трансформуються та отримують аудіовізуальні форми у режимі 
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культуротворчого дискурсу за допомогою екрана (інших медійних приладів, 

форм комунікації). Останнім часом, особливо у зв’язку з інтенсивним 

розвитком інформатики, комп’ютерної техніки й їх активним впливом на 

аксіосферу суспільства, дедалі частіше доводиться стикатися з суто 

інформативним підходом до розуміння самої суті культури, освіти. Така 

тенденція формує також розуміння освітнього процесу та процесу трансляції 

знань в цілому, як налагодження каналу передачі інформації від учителя, 

викладача або навіть автоматизованого комплексу (який у сучасну еру 

інформатизації іноді позиціонується як заміна живого спілкування) до 

споживача цієї інформації. Звідси й досить стійка теоретична позиція, яка 

спрямовує пошук науковців у сферу вдосконалення інформаційно-педагогічних 

технологій. Саме передача і трансляція знань відповідає за становлення та 

розвиток індивіда, засвоєння ним усталених норм, традицій – всього арсеналу 

культурної пам’яті, притаманних певному соціуму, смислів та уявлень про світ. 

Тому, говорячи про трансляцію сенсів, ми акцентуємо ціннісні характеристики 

освіти, її культурну феноменальність як інституту самозбереження людини, як 

набутого смислу в пошуку континуальності людського буття, в символічній 

реалізації «ідеї – безсмертя»: продовження своїх здобутків наступними 

поколіннями. Отже, значення освіти у цьому процесі, насамперед осмислене 

використання медійних технологій, які формують особистість інформаційної 

епохи, є свого роду траєкторією сенсів культури. 

Резюмуючи наведені аспекти трактування смислів з позиції 

культурологічного підходу (образ світу, культурна пам'ять, ціннісні орієнтири) 

слід вказати, що цей концепт визначає вироблене історичним досвідом знаково-

інформаційне світоглядне ядро, за допомогою якого суспільство, створюючи 

свій спосіб буття – культуру, розуміє в собі та для себе навколишній світ і своє 

місце в ньому. Культурний смисл – це осередок унікальних інтенцій 

культуротворчого процесу, самобутності соціуму, що орієнтує горизонти 

існуючого та передбачає життєву співучасть у розбудові культурного простору 

кожної людини. Водночас сенси не можна вигадати: вони соціально-
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універсальні та індивідуально-унікальні для суб’єктів цієї культури. Таким 

чином, культурні смисли є своєрідним «…зірковим небом…» (І. Кант), яке є 

неповторним для кожної місцини на Землі. Та панорама, яка відкривається для 

одних і стає цілком очевидною, навіть більше того, є єдиним поясненням світу, 

сенсу життя, людських взаємин тощо, для інших є недостатньою і сторонньою, 

оскільки ці «Інші» мають свій культурний «косм», який для них є тим самим 

очевидним поясненням світу. Культурні смисли не виражають заданості, 

змістовної спрямованості пізнавального процесу, а виступають 

конституйованим способом, який допомагає людині сприймати навколишній 

світ. Можна сказати, що це наскрізні структури світосприйняття, отже й 

бачення місця «людини культури» в соціальних процесах. Сенси також 

виступають мірилом людяності та орієнтиром розвитку певної національної 

культури, її самовираженням та стратегією розвитку. У цьому аспекті розгляду 

проблематики ми вважаємо актуальним певне тлумачення, яке схематично 

можна відобразити таким чином: культурні смисли концентрують традиції 

(культурна пам’ять, цінності) та діалектичне поставання новації. На нашу 

думку, вони водночас виступають своєрідним зліпком традицій і також, саме 

через те, що інтегрують контексти реальності, у своїх трансформаційних змінах 

задають вектор інноваційного розвитку. 

Збільшення обсягу інформації і бурхливий розвиток медіатизації 

суспільства підвищує вплив аудіовізуальної комунікації медіасфери на 

світогляд людини, через що медіапростір, медіакультура, медіакомунікація та 

інші виміри медіабуття сучасності стають предметом дослідження широкого 

спектра наук. У контексті філософського-культурологічного осмислення на 

окрему увагу заслуговують естетичний аспект проблеми функціонування 

медіапростору як втілення культурних сенсів сьогодення. Створення 

естетосфери медіа, насамперед у тій його формі, яка є віртуальною реальністю, 

посідає стратегічне місце в комунікативних практиках, оскільки виконує запит 

у свободі втілення мрій, ілюзії суб’єкта щодо вибору з безмежної палітри 

прекрасного, можливості власної творчості в конструюванні реальності. Отже, 
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естетосфера актуалізує проективність картини світу ресурсом аудіовізуальної 

комунікації медіа. Процес полягає як у використанні художніх засобів 

виразності, так і в глибинних та структурних трансформаціях простору щодо 

акумулювання традиційних культурних смислів і в пошуку нових сенсів та 

цінностей епохи. 

У сучасному динамічному світі проблема медіаскладової у 

функціонуванні суспільства стає основною, оскільки можна спостерігати 

генеральні тенденції медіакультури у становленні інформаційного суспільства, 

зокрема його ціннісно-смислової структури. М. Маклюен наголошує на 

феномені розширення можливостей людини за допомогою засобів комунікації, 

а Н. Луман зазначає: «…здійснення комунікації можливе через реалізацію її 

функцій, що полягають у розширенні та «розвантаженні» когнітивних 

можливостей людини» [129, с. 45]. У цьому контексті думка дослідників «медіа 

філософії» є такою: «Під історією медіа мають на увазі продовження 

(розширення) наших можливостей чуттєвого сприйняття та комунікаційної 

здатності, але із зауваженням, що такому розширенню не підлягає пов’язані з 

тілом близькодіючі органи відчуттів, такі як дотик, нюх, слух» [148, с. 12]. Слід 

зазначити, що «розширення» діапазону можливостей людини, яке 

забезпечується медіакомунікацією, не є всеохоплюючим, оскільки залишаються 

поза медіаформатом вказані вище почуття. Таким чином, смислова стратегія 

формування естетосфери медіа нами інтерпретується як компенсація в 

медіапросторі повноти відчуттів. Тим більшою мірою інваріантним має бути 

простір сенсів медіакультури, чим менший діапазон його сенсорного 

сприйняття (у класичному розумінні цього процесу) можливий. 

Сам феномен естетизації медіакультури представлений у працях 

зарубіжних та вітчизняних дослідників В. Вельша [43], Г. Гумбрехта [63], 

С. Ніконової [158], О. Павлової, інших авторів. У контексті розгляду проблеми 

слід осмислити формування специфічної естетосфери медіапростору. Зокрема, 

українська дослідниця О. Павлова зазначає: «Класична естетика мала певні 

настанови, які структурували її предметну сферу. До них належали: 
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автономність естетичної сфери (мистецтвознавчі пошуки доби Відродження), 

самодостатність художніх здібностей (Д. Юм), наявність апріорного принципу 

доцільності (І. Кант), вільне виявлення особистості у сповіщанні прекрасного 

(Ф. Шиллер), висування краси не як безумовної цінності, а естетичної насолоди 

як сенсу життя людини (романтизм), обґрунтування естетичного знання як 

системи в межах раціоцентризму (Г. Гегель). Доба тотальної репрезентації 

дійсності медіазасобами приводить до визначення постсучасної культури як 

«культуріндустрія» (Т. Адорно), «гіперреальність» (Р. Барт), «суспільство 

видовищ» (Г. Дебор), «ера порожнечі» (Ж. Ліповецький). Завданням 

дослідження стає аргументація значення взаємовпливу естетосфери та засобів 

масової інформації в ситуації гіпостазування естетично перетворених форм 

сьогодення» [164, с. 119]. Отже, утворюється нове явище, в якому триває 

перекодування (утворення та повторення) естетичних смислів у медіапросторі 

культури. Системи художніх закономірностей та естетичні теорії 

переосмислюються щодо впровадження культурних сенсів у формат 

віртуальної реальності. Їх у такому контексті важливо трактувати і як 

теоретичні концепти сучасної естетики, і як смислоутворення, що як ядро 

культури акумулюють значення цінностей, знань, ідей, символів культури як 

способу буття людини. 

Естетизація медіапростору у значенні «естетосфери масової інформації» 

наявна в різноманітних його форматах. Так, на кіно- та телеекрані 

відображається інформація як художнього, так і документального, 

хронікального характеру у своєрідному контрапункті інформаційного 

мережева, яке драматизує, іронізує, ігроїзує у вимірах екранного наративу. 

Політичні події отримують додатково-гостре трагічне звучання через художню 

виразність їх презентації: музичний супровід, підбір кадрів, кліповість, монтаж, 

видовищність. Також медіаресурс дозволяє створити особливу естетику 

простору в 3D форматі через використання різноманітних стереоефектів. 

Окремої уваги заслуговує інтернет-комунікація за допомогою комп’ютерного 

екрана, в якому також діють прийоми утворення естетосфери медіа: дизайн веб-
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сторінок, сайтів, соціальних мереж, оформлення та подача новин тощо. 

Естетичні засоби розбудови віртуальної реальності дозволяють створити умови 

(або ілюзорні уявлення) творчої актуалізації особистості. Якщо мистецтво у 

класичному розумінні та художній прояв поза медіаконтекстом є актом 

творення дійсної реальності, то у світі медіатехнологій їх замінюють 

запропоновані моделі самореалізації особистості, в яких, на нашу думку, саме 

через простір екранної культури спрямовується та реалізується художня уява 

реципієнта. 

Культурні сенси як акумуляція життєвого досвіду, цінностей та принципів, 

ідей та символів культури традиційно втілені у різних формах свідомості. 

Смислоконцентровано яскраво та репрезентативно це відображено історією 

мистецтва. Система стилів, жанрів та видів мистецтва організовує часо-

просторовий континуум художньої творчості, в якому образність презентує 

домінуючі вектори сенсів культури, наприклад – екстрапольовані із сфери 

релігії, моралі, політики, науки. Естетична конструкція смислів вимагає певних 

знань і готовності реципієнта та професійності художника. Проте медіапростір, 

відкриваючи умовні межі автор – реципієнт, з одного боку, створює нову 

структуру втілення культурних сенсів через свого роду конотатив (смислову 

сферичність) тексту, а з іншого, переносить подібну естетику дизайну як 

самоконструювання світу назовні у позамедійний простір культури. Таким 

чином, споживач медіапродукту засвоює сучасні естетичні принципи, через які 

сприймає запропоновані культурні смисли і втілює їх у власному життєвому 

світі. Медітизація простору виступає однією із цілей-засобів естетичного 

конструювання повсякденності. Як морська хвиля після прибою, медіа смисли 

естетосфери, не актуалізуючись у просторі культури, зневоднюють узбережжя і 

без наступної хвилі воно приречене на засуху. Тому естетичний діапазон медіа 

зростає новими прийомами, що дедалі більше впливають на уявлення 

споживачів та перетворення дійсності. 

Один із прийом, що, на нашу думку, заслуговує окремої уваги, є сучасний 

спосіб естетизації медіапростору у формі руйнування та, водночас, створення 
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таких культурних смислів-цінностей, що прямо вказують швидкий шлях слави 

та визнання для людини, яка не згодна «марнувати» час на професійне 

становлення і готова у декілька кроків подолати відстань між невідомістю та 

славою і заповненням своєю творчістю різних каналів телебачення й інтернет-

сайтів. Ця слава може бути здобутою миттєво, але й стрімко втраченою, однак 

останнє залишається за кадром медіаекрану. В українській телевізійній 

культурі, на нашу думку, є приклади такої стратегії, зокрема цикли проектів, 

таких як «Х-фактор», «Танцюють всі», «Україна має талант» тощо. Мета цих 

передач артикулюється як пошук талантів, самородків. Проте ми вважаємо, що 

це є маніпулятивна стратегія щодо трансформації культурних смислів-

цінностей. На відміну від традиційного шляху опанування професією у тих 

державних інституціях, які створені для її отримання і де протягом тривалого 

часу результат діяльності не виноситься на широкий загал, у свідомості 

реципієнта формується думка про можливість скоротити цей шлях, оминути 

офіційні інстанції і стати кращим і популярним ще до кінця проекту. 

Переможці цих проектів, отримавши славу, реалізують себе в інших проектах 

телебачення або зневірюються у своїх талантах та можливостях, оскільки їх 

кредит довіри був витрачений дарма. Слід надати роз’яснення, що ми далекі від 

засудження подібних проектів – вони є видовищними, рейтинговими, і 

зрештою, те, що звучить з екранів телебачення, є свого роду музичною освітою, 

що є цінним як факт долучення до культури звуку. Водночас ми наголошуємо 

на тих ціннісно-смислових трансформаціях, які руйнують естетичні сенси 

художньої творчості і дисонують із смисловим контекстом культурної пам'яті. 

В оптиці дослідження аудіовізуальної комунікації слід звернутися до 

поглядів представника франкфуртської школи В. Беньяміна та його роботи 

«Твори мистецтва в епоху їх технічної відтворюваності» [22], в якій дослідник 

описав становлення візуалізованої культури. В. Беньямін не лише фіксує зміну 

світогляду людини, а й досліджує те, як це відбувається. Вчений намагається 

зрозуміти, як саме розвиток техніки, тобто процес відтворення зображення, 

впливає на світосприйняття людини, формування чи заміну культуротворчих 
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можливостей особистості, отже трансформацію смислів креативності. На думку 

автора сучасний йому період «технічної відтворюваності» відзначився кризою 

досвіду, який полягає у його (досвіді) заміщенні не лише естетичними 

переживаннями мистецтва модернізму, а й медіаперетвореннями засобів 

художньої презентації. Оскільки досвід є важливим з точки зору успадкування, 

регламентованості сенсів, а головне наслідування самої природи творчості, її 

культурного смислу, то його роль у соціальній системі визначає певний 

еволюційний ланцюг, який, зберігає, розкриває креативний потенціал людини: 

здатність створювати й сприймати – розпізнавати сенси створеного. У свою 

чергу, гіпертрофовані переживання залежать від презентації інформації, яка 

передається миттєво, наприклад – фотографією, позбавляючи людину 

можливості отримати культурно-смисловий контекст досвіду її створення. Його 

збідніння та збільшення кількості переживань є наслідком модернізованої 

заміни досвіду творчості: фрагментом, одновимірною її проекцією. Ця 

презентація веде до трансформації смислових орієнтирів культури, тому 

В. Беньямін замислюється над проблемою соціокультурної втрати перспектив 

творчості.  

Важливою в аксіологічному аспекті постає проблема трансформації сенсу 

унікальності. Будь-яка спроба відтворити певне зображення породжує 

вторинний образ, що спричиняє зміну взаємодії актора і реальності, тобто 

людини, яка намагається відтворити об’єктивну реальність та зовнішнє 

середовище. В. Беньямін стверджував, що «Природа, звернена до камери, – це 

не та природа, що звернена до ока; відмінність полягає насамперед у тому, що 

місце простору, освоєного людською свідомістю, займає простір, освоєний 

несвідомим» [22, с. 71]. Відтворити об’єктивну реальність в розмаїтті смислової 

унікальності ракурсів творчості неможливо за допомогою об’єктивів фото- та 

відеокамери, оскільки отримане зображення буде несвідомо затьмарене 

технічним шаблоном відтворення. Зазначений феномен можна трактувати як 

такий, що не дає повного уявлення про світ і не є його продовженням. Слід 

констатувати, що, фіксуючи через посередника (об’єктив) певний момент із 
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життя, ми не маємо цілісної картини, оскільки вихоплюємо частки із цілого – 

фрагментуємо єдність природно-соціального буття людини, що не сприяє 

створенню повноти образу світу, а веде до трансформації смислу. Безперечно, 

як часові, так і просторові види мистецтва в основі своїй і є лише фрагментом 

реальності, проте через мистецький арсенал художника (який включає і 

володіння кодами певних семіотичних систем), крізь призму його світоглядного 

набуття згортаються та акумулюються культурні сенси в художньому тексті 

твору. Це закладає потенціал розгортання та сприйняття в його повноті 

відображення світу для реципієнта. А технічний засіб як посередник цього 

процесу, як медіатор створення та сприйняття, на думку автора, гальмує та 

звужує цей актив художньої творчості – фактично він блокує можливість 

подальшої перспективи існування мистецтва. Важливо зазначити, що погляди 

В. Беньяміна є категоричними і не властиві всім представникам естетичної 

думки ХХ – початку ХХІ століття. Наука відображає й активно вивчає сучасні 

мистецькі практики, в яких змістовну роль відіграють засоби масової 

комунікації. Концептуалізацію проблеми відображають теорії, рецепції в яких є 

такими, що змальовують креативний потенціал, закладений модернізацією 

технічного арсеналу. Таким чином, взаємообумовлюються трансформації 

художньої практики та її теоретична рефлексія: формування естетосфери 

медіапростору є свого роду процесом, що не лише фокусує перетворення 

культурних сенсів у сегменті віртуальної реальності сучасності, а й 

екстраполює нове смислове ядро культури в позамедійний простір реальності.  

Говорячи про медіаресурси, за допомогою яких людина отримує знання 

про світ, необхідно вказати, що з аудіовізуальних образів вона зчитує, 

розкодовує культурні смисли, які в інформаційному суспільстві передаються та 

споживаються суб’єктом вже в інтерпретованому вигляді. Об’єктиви фото- та 

відеокамери виступають своєрідним інструментом людини в переакцентуванні 

соціального контексту засобами аудіовізуальних технологій. Об’єктив, з одного 

боку, наближає індивіда до світу речей, а з другого, віддаляє від нього. Таким 

чином медіапростір відкривається, як сфера вже побаченого-почутого по той 
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бік екрану, що може мати свої повтори, повернення без зміни смислового 

контексту. Водночас медіакультура виконує різні функції: це і фокус 

відображення соціальної реальності, і посередник, який адаптує людину до 

сенсів екранної презентації сьогодення та інші функції, якими конструюється 

медійний образ світу. Проте, в цьому комплексі завдань виокремлюється 

спільна риса: у зв’язку із тим, що передача та сприйняття культурних смислів 

медіасфери, і як зазначено вище, соціальної реальності, здійснюється за 

допомогою екрана, проблема аудіовізуального оформлення сенсу постає як 

його картина в буквальному розумінні окантованості, обмеженості зображення. 

Тобто образ світу, що має екранний формат. Взаємообумовленість «зміст-

форма» відіграє, на нашу думку, особливу роль, тому специфіка форми 

телевізійного екрана чи монітора постає як одна із ключових, адже саме через 

це «вікно» людина бачить світ, сприймає його культурно-смисловий контекст.  

Ця проблема важлива тим, що від форми монітора чи екрана залежить 

сприйняття та отримання коду знакової системи для аналізу даних, тобто тип 

екрану виступає і як форма речі, і як символічний код сенсів щодо джерела 

інформації. Американський дослідник Ч. Гір у статті «Генеологія 

комп’ютерного екрану» [56] стверджує, що відбувається конвергенція й 

тенденція формування гібридних технологій, які поєднують у собі різні 

функції. Проте екран комп’ютера, власне мається на увазі цифровий принцип 

структурування інформації програмних семіотичних систем, за знаковим кодом 

смислів не відповідає телевізійному екрану, однак: «Форму монітора – 

прямокутник із більш довгою стороною на горизонтальній осі – ми сприймаємо 

як норму, зокрема завдяки її подібності до форми телеекрана, який, у свою 

чергу, в певній мірі наслідує екран кіно (хоча й використовує інше аспектне 

співвідношення). Останній же є, вочевидь, продуктом художньої конвенції, у 

контексті якої пейзажі й сцени дії слід представляти в «пейзажному» форматі – 

на протилежність формату «портретному», з більш довгою стороною на 

вертикальній осі» [56, с. 142]. Телевізійний екран слугує для трансляції певних 

зображень, уже із «закладеним» сенсом. Людина отримує готовий медійний 
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продукт, осмислений та інтерпретований, тому на ньому фігурують знаки, які 

подібні образам, що транслюються. На комп’ютерному моніторі ми бачимо 

індексні й символічні знаки, оскільки зображення на моніторі допомагає нам 

робити пошук у інтернет-мережі цілеспрямовано, тобто людина сама задає 

параметри пошуку. Ч. Гір стверджує, що «Телебачення має не іконічну, а 

міметичну природу, оскільки намагається імітувати і репрезентувати дійсність» 

[56, с. 152]. Основна відмінність між комп’ютерним екраном і телевізійним – це 

те, що другий забезпечує ефект споглядання, а перший співучасті та навігації у 

віртуальному просторі. Звернення до здавалося б суто технічного аспекту – 

форми екрана – є, на нашу думку, важливим у розкритті специфіки коду 

сучасного семіотичної системи як текстуальності-континуальності буття у двох 

вимірах кодування знака, тобто у двох векторах культурної пам’яті. Екран 

телевізора та знаки – є адресним, прямим цитуванням об’єктивної реальності як 

можливість кількісного збільшення діапазону побаченого і почутого (екранна 

подорож у просторі й часі, перегляд історично сформованого щодо жанру, 

художнього матеріалу тощо). Натомість символічний знак монітора комп’ютера 

є особливим семантичним паролем, за допомогою якого людина відкриває для 

себе іншу реальність, отримує додаткові можливості, які і дублюють, і 

збільшують природні здатності людини. Таким чином, символічний знак не 

міметичного, а іконічного екрана комп’ютерного монітора забезпечує якісні 

здобутки аудіовізуального проекту, оскільки передає користувачу ІТ-технології 

ініціативу щодо конструювання приладами переходу у віртуальну реальності. 

Корелює з цим протиставленням думка В. Беньяміна відносно значення 

міметичного образу телеекрана у «шоковому переживанні» реципієнта. У 

випадку символічного знака такий ефект не досягається. Тобто шокове 

переживання має відношення виключно до зоро-слухової проекції міметичного 

екрана, який «не питає людину» щодо змісту та сенсаційності інформації. 

В осмисленні принципів формату (розмірів, основ зображення) знаків 

різних інформаційно-технологічних розробок Ч. Гіром спостерігається певна 

соціокультурна та природно-сенсорна причинність. Так автор висловлюється з 
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приводу «Приладу Xerox Alto, що являв собою спробу створити комп’ютер для 

«безпоперового» офісу» [56, с. 39] за допомогою «портретного» формату 

монітора – імітація паперових документів. Дослідник зауважує, що «… папір 

традиційно використовується в цьому форматі, ймовірно через ергономію 

читання, написання та довжини рядку, а також проблеми поля та фокусу зору» 

[56, с. 39]. Ч. Гір доводить, що саме цей принцип був покладений та успішно 

реалізований компанією Apple Computers. Таким чином автором акцентується 

практичний сенс врахування досвіду культурної пам’яті щодо історичної 

«осмисленості» різних знакових елементів, на адаптованості яких розвивають 

сучасні системи технічних приладів. 

У контексті розгляду візуалізації реального світу слід звернутися до 

статті дослідника Н. Колодія, в якій автор аналізує погляди сучасного теоретика 

Ф. Джеймісона, а саме: «Основним об’єктом критики американського філософа 

стає той соціальний досвід, який робить можливим висунення візуальної форми 

не просто в якості домінуючої, а в статусі явища, яке є фундаментом культури. 

Візуальна складова культури народжує інший антропологічний досвід» [98, 

с. 147]. У своїх роботах дослідник звертається до феномену кінематограії, який, 

на його думку, є універсальним медіумом культури та має право вважатися 

домінантним способом її репрезентації. Основою цієї репрезентації є 

граматика, а її мовою виступає кіно та монтаж як засіб створення видовищності 

й потрібних вражень: «Представники сучасної режисури просто з’єднують 

кадри, викликаючи потрібні емоції, афекти або орієнтуючись на формальні 

правила, закони, ритміку монтажу. Монтаж є повною протилежністю будь-

якому наративу. Він не пов’язує знаки, символи, образи, уявлення у щось 

нерозривне, цілісне, неподільне, підпорядковуючи все логіці звичної розповіді» 

[98, с. 148]. Формування нового коду культурної пам’яті, який продукує медіа і 

який за принципом повторюваності визначає культурні смисли-цінності дійсної 

реальності, безпосередньо пов’язаний з алгоритмом монтажу як способу 

репрезентації соціальної реальності. 
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У цьому аспекті постає значення проблеми естетизації культурних 

смислів медіареальності – дійсної реальності. По-перше, естетичний вектор їх 

трансформації і утворення нового коду культурного тексту сучасності 

пов’язаний із парадигмальними змінами мислення. Це означає, що текст як 

такий в його вербальності, аудіовізуальності розглядається у когнітивних 

зв’язках із тим образом, який конструюється цим текстом. Інакше кажучи, 

пізнання світу як процес формування образу світу в баченні людини є баченням 

у буквальному сенсі цього слова. Й такі характеристики, як наочність та 

очевидність, набувають прямого смислу. По-друге, естетичні характеристики 

монтажності, що приходять на зміну наративності тексту у просторі 

медіакультури, є необхідною умовою вмонтувати зорово-слухове сприйняття 

світу у двадцять чотири години безперервного мовлення телебачення. 

Зрозуміло, що метою власників медіаресурсів є максимальна інформативність 

та рейтинговість каналів, отже, аудіовізуальний образ, який зберігає монтаж, є 

найяскравішим, найпривабливішим.  

Візуальний контекст в культурі XX – початку ХХІ століття формується в 

умовах деконструкції, децентрації, відображаючи всі особливості 

життєдіяльності суспільства, але водночас візуалізовані образи позбавлені 

цілісності та всеохоплюючої репрезентації культурних смислів. Сучасний 

дослідник феномену «візуальної форми» А. Горних вважає, що «в кінцевому 

рахунку, відчужена та фрагментаризована візуальна форма в концепції 

Ф. Джеймісона різко протиставлена формі розповідній як ефективній гомології 

органічній соціальній єдності, яка визначає істину існування суб’єкта» [61, 

с. 415]. Згідно з концепцією Ф. Джеймісона «гарне оповідання про певний 

досвід робить візуальну форму організації та проживання цього досвіду 

незадовільною і непотрібною. Оповідання переносить інтерпретацію з хиткого 

візуального ґрунту в нескінченну серію повторів смислу на платформу 

стабільності, цільності й інтерсуб’єктивності» [61, с. 420]. Отже, А. Горних 

акцентує відповідно до поглядів Ф. Джеймісона роль наративності оповідання 

як континуальності буття, гомогенності як органічної єдності соціального світу, 
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на відміну від «хиткого візуального ґрунту», який відображає монтажну 

специфіку медіакомунікації. 

У дослідженні візуальної репрезентації смислів в об’єктивній реальності 

медіакомунікації необхідно звернутися до доробку Р. Барта, а саме до його 

праці «Camera lucida» [12]. Завдяки ідеям Р. Барта можна надати уточнення 

щодо зміщення акцентів у розумінні «візуалізації» [12]. Особливу увагу вчений 

звертає на феномен фотографії та на її потенціал. Співучасть глядача у процесі 

фотозображення, комунікативні стратегії інтерпретації візуалізованих образів – 

це проблеми, які були поставлені представниками герменевтичного підходу в 

гуманітаристиці. У системі «візуальних» досліджень вони знайшли 

відображення та максимально повно були розроблені Р. Бартом. Звертаючись 

до ідей автора необхідно зазначити, що він оперує такими поняттями, як 

Studium – Punctum. Ці поняття потребують роз’яснення: Studium з позиції 

дослідника розглядається як зображене у фотографії, яке можна декодувати, 

тобто те, що має смисл, підлягає історичній та культурологічній інтерпретації. 

Завдяки цьому відтворюється речова реконструкція, семантика жесту, що 

відображає світ повсякденної культури. Це можна охарактеризувати як 

отримання класичної інформації [12, с. 43] – базово закладена інформація, 

враження та сприйняття зображення як прочитання, розкодування тексту. На 

противагу Studium Р. Барт визначає Punctum. Це поняття позначає спонтанне 

афективне враження, сильне переживання, пов’язане зі світоуявленням – 

образом світу та культурним досвідом саме того, хто сприймає зображення. 

Punctum руйнує Studium. Punctum для Р. Барта стає ядром сенсу зображення, і, 

як слід розуміти в цьому контексті, саме Punctum формує смислопороджуючу 

специфіку візуальної медіакомунікації. Вона полягає в такому: 

сенсопрочитання медіатексту відбувається в режимі спонтанності, ситуативної 

глибини переживання в суб’єктивній інтерпретації конотативних значень 

зображення. 

Візуалізація об’єктивної реальності, сприйняття образів, які 

продукуються аудіовізуальною комунікацію медіа, суттєво вплинули на 
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соціальний простір, зробившись основою трактування культурних смислів. 

Зазначена ще В. Беньяміном широка доступність фото- і відеозйомки, 

масовізація створює сьогодні ситуацію візуального буму і навіть візуального 

колапсу (наприклад – селфі як життєва ціль самопрезентації власника 

мобільного телефону). Сучасна дослідниця Е. Петровська вибирає чітку 

стратегію як логіку аналізу явища візуалізації: вона підкреслює можливості 

фотографії як інструмента соціального пізнання, методу мислення. Об’єктом у 

цьому випадку стає суспільне життя, практики і здатність людини вмістити все 

це у соціальний концепт. Ці ж аргументи свідчать про зміну способу 

функціонування фотографії в культурі – її перетворення в ряд, послідовність, 

серію відповідних віддзеркалень і фрагментаризації. Завдяки чому 

створюються межі, які уміщують (обмежують) бачення і сприйняття [168]. Із 

цим корелює наша позиція, що вказана вище: аудіовізуальна вкомпанованість 

як оформлення смислу медіакультури: специфіка медіакартини світу. 

 

 

2.2. Аудіовізуальна комунікація в аспекті віртуальної реальності: 

культурні смисли медіапростору та медіачасу 

Зміни сьогодення є кардинальними, глобальними і відчутно впливають на 

повсякденність. Автор концепції глобальної і суцільної віртуалізації сучасного 

суспільства Д. Іванов зауважив, що наразі відбувається «зміщення повсякденної 

реальності в сторону інформаційного простору» [83, с. 41]. Основною 

причиною цього явища є підвищення цінності інформації, а не матеріальних 

надбань людини. Розгортається теза, що володарем світу є людина, яка в першу 

чергу володіє інформацією. Засоби медіа стали як вмикачем, механізмом, так і 

підсилювачем цього процесу, поширюючи величезну кількість інформаційного 

об’єму різним адресатам. Подібні зміни необхідно розцінювати як прогрес у 

сенсі розвитку можливостей і технологій та як переорієнтацію культурно-

смислових акцентів у суспільстві. Засоби масової інформації віртуалізують 

суспільство, ніби звільняють людину від реальності та природно-соціальної 
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життєдіяльності. Виникає новий алгоритм того, що є правильним, необхідним і 

корисним: світ крізь призму моніторів комп’ютера розкривається у своїй 

мальовничості навколишнього середовища. Віртуалізація відбувається як 

заміщення певних предметів їх уявними формами, почуттів – їх зображеннями. 

Віртуалізація реальності як ефект реалістичності віртуального є настільки 

достовірною, що іноді це призводить до життя в реальності неіснуючого, 

реальності обману чи обману реальності. 

Медіапростір збагачує наш технологічний світ та ініціює віртуалізацію 

повсякденності, як наслідок – стає вікном у реальний світ, де все є зрозумілим, 

через наповнення кодами медіатексту всього культуро-смислового діапазону 

повсякденності. Всі незбагненні речі та поняття набувають єдиного 

транскультурного змісту і форми завдяки віртуалізації реальності. Якщо раніше 

кожний по-своєму уявляв літературні образи або географічно далекі куточки 

світу тощо, то нині людина може подивитися на все в режимі реального часу та 

зняти протиріччя стосовно уявного. Віртуалізація якісно уніфікує, але 

внутрішньо урізноманітнює світ, повсякденність тим, що ілюструє, демонструє 

і доводить до вичерпної конкретики інформацію. Відбувся незворотний перехід 

медіасфери у режим віртуалізації всього простору сучасної культури. 

Віртуалізація як момент уявного не існує в предметності, але потребує 

розпредмечення людиною, обізнаною в граматиці інтернет-спілкування. Світ 

думок не існує без здатності людини віртуалізувати, проте, розробивши 

«пристрій», який віртуалізує реальність, суспільство здійснило 

смислотрансформуючий крок в організації власного буття. 

Чітке розрізнення понять «реального», «віртуального» та поняття 

«дійсного» надасть можливість уточнити та деталізувати ці явища. Реальність 

(від лат. realis – дійсне, res – річ, предмет) – це те, що має буття. У широкому 

розумінні реальність – весь матеріальний світ, світ соціальний, зокрема те, що є 

смислом культури: від мотивів, способів до результатів діяльності людини. 

Німецький філософ, представник напряму філософії життя В. Дільтей зазначав: 

«Реальність первинно конституйована в життєвому досвіді, оскільки вона дана 
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суб’єкту не тільки в пізнавальних актах, але і в процесі життя. Будь-яка 

реальність дана лише в нашому переживанні» [73, с. 179]. У свою чергу, 

поняття «буття» як фундаментальна філософська категорія означає сутність, 

існуюче. Буття фіксує найбільш спільне в речах, їх головну ознаку, її наявність 

– реальність. Стосовно поняття «дійсного», то в контексті з поняттям 

«реальність» у такому формулюванні, як «дійсність», це поняття означає 

реалізовану можливість. Таким чином, через дефініції «дійсна реальність», 

«дійсність» наголошується не лише онтологічний статус існуючого, а 

підкреслюється його розгорненість у фізичному, соціальному просторі та часі. 

Окремої уваги у контексті нашого дослідження потребують поняття 

«віртуальне», «віртуальна реальність», «віртуалізація». У вивченні віртуальної 

реальності як явища сучасного мистецтва В. Бичков та Н. Маньковська надають 

наступне тлумачення: «Поняття віртуальної реальності походить від 

антиномічної гри протилежних смислів середньовічного латинського терміну 

virtualis – можливий та англійського слова virtual – дійсний, фактичний» [36, 

с. 34]. В більшій мірі трактування поняття «віртуальний» пов’язано із 

значенням слова «віртуозний» як технічно досконалий у виконанні, що 

відображає медійну спрямованість розвитку віртуальної реальності. Також, слід 

зазначити, що етимологічно «virtus» належить до античного періоду 

європейської історії та перекладається як «уявний», тобто такий, що існує в уяві 

людини, на відміну від об’єктивно існуючого. Віртуальне, безперечно, має свої 

онтологічні характеристики, адже воно існує як таке у свідомості людини. 

Проте щодо статусу здійсненої реальності – дійсної у своїх фізично-соціальних 

параметрах простору і часу (в усій глибині та історичному релятивізмі 

розуміння цих категорій представниками філософської думки) до фактичності 

та фактажності виникнення інтернет-простору (віртуальної реальності 

медіапростору та медіачасу) культурними смислами «віртуального» виступали 

образність як сутнісна характеристика художньої творчості, канонічність, якщо 

уявне мало сакральне значення, фантазійні бажання та намагання людини 

здійснити нездійсненне (наприклад, міф про Дедала та Ікара), що згодом 
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досягалося науковими відкриттями й технічними засобами тощо. Саме 

розвиток форм медіакомунікації ХХ – ХХІ століть досягає того рівня, що 

віртуальне стає реальним у сенсі здійсненності самої можливості моделювати 

власні почуття, переживати й фізично бачити і чути те, що раніше мало 

природу внутрішнього світу людини. Оскільки нині явище віртуальної 

реальності набуло нових онтологічних засад, які насамперед розкриваються 

через звернення до особливостей форм руху, специфічності просторових та 

часових характеристик, доцільним у дискурсі віртуальної реальності є 

звернення до нових культурних сенсів медіапростору та медіачасу. Самі ці 

поняття ми актуалізуємо у двох аспектах: по-перше, з точки зору 

аудіовізуальних ресурсів медіа в смислопроекціях реальності і, по-друге, в 

контексті розширення уявлень та можливостей експлікації культурних сенсів 

віртуальної реальності. 

Нова форма буття у вигляді віртуальної реальності була теоретично 

зафіксованою, її дослідження було розпочате в кінці 70-х років ХХ століття. 

Проблему віртуальної реальності вивчає сучасний американський вчений 

Ф. Геміт, який запропонував термін «віртуальна реальність», працюючи у 

Массачусетському технологічному інституті [232]. Але більшість дослідників 

схиляються до того, що термін «віртуальна реальність» у 1989 році ввів у 

науковий обіг американський філософ, сфера інтересів якого окреслена 

проблемою візуалізації даних – Д. Ланьєр. Він зазначає: «Ми говоримо про 

техніку, за допомогою якої люди, використовуючи комп’ютерну інтервенцію, 

синтезують загальну реальність, що переводить наші відносини з фізичним 

світом на новий рівень». Далі автор осмислює віртуальна реальність як 

«систему інтерактивної симуляції синтезу трьох вимірів за допомогою образів» 

[272, с. 69]. Згідно з цією думкою її світ презентує людині новий простір буття, 

змодельований на кшталт дійсної реальності, проте, дублюючи просторові 

параметри світу (тривимірність – об’єм зорового сприйняття існуючого), 

медійна особливість занурення людини у віртуальну реальність передбачає 

пошук нового смислового ядра цього просторового контексту культури. У 



129 

такому разі недосконалість людського зору, яка була відома ще митцям 

Античності, долається 3D форматом по той бік медіаекрану реальності. 

Виникають умови, які розширюють діапазон людських можливостей. Це як 

людина, яка має вади зору, одягаючи окуляри, починає бачити світ чітко, 

досконало. Більше того, запланованістю комп’ютерного програмування стає 

свого роду «панування» людини над простором, створюється враження того, 

що людина водночас бачить весь горизонт простору з різних точок обзору. 

Також не менше значення має звукова потужність віртуального контексту, 

починаючи із стереоефекту аудіоприладів, за допомогою яких людина, на 

перший погляд, фіксує нечувану реалістичність звучання, тобто електронні 

звуки максимально наближені до соціально-природних. Проте специфікою 

такого звучання є його просторова наповненість, тобто звук присутній навколо 

людини, відокремлений від свого джерела. Це також є розширений діапазон 

можливостей, адже людина навіть з нормальними фізичними даними слуху не 

здатна моделювати звук, наближувати його «власноруч». Досягається ефект 

розширеної присутності й опанованості людиною простору.  

Метаморфози простору віртуальної реальності ініціюють трансформацію 

культурних смислів, які формують новий «образ світу» та «образ людини». Ці 

сенси включають певне занурення людини в медіапростір як співтворця – 

автора цього простору. Існування суб’єкта у віртуальному світі цілком 

залежить від його бажання долати перешкоди і відстані, які (тобто бажання) не 

існують у світі фізичної реальності (нездатність людини самостійно літати, 

долати висоту та глибину простору), – усе це доступно у віртуальній 

реальності. Головне, що людина природно переживає отримані почуття, 

реалістичність віртуального. 

Іншою онтологічною характеристикою віртуальної реальності є ознака 

часу – сутнісні засади медіачасу. Дослідниця Н. Костенко зазначає: 

«Осмислення переживань життя відбувається в контексті часу і місця дії, тому 

часова перспектива рефлексії надійно в нього вмонтована» [102, с. 54]. Одним 

із підходів до цієї проблеми є запропонований французьким культурологом 
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П. Віріліо принцип осмислення часу як режиму його інтенсивного 

переживання. Автор піднімає питання про те, що людина в режимі інтенсивно 

пережитого часу в змозі осягнути віртуальний час і простір. «Інтенсивний», або 

миттєвий, час, який прийшов на зміну екстенсивного, покликаний зробити 

доступною для сприйняття інформацію, що згортається до нескінченно малих 

проміжків часу. Таким чином, мить сприйняття «поглиблюється» до такої міри, 

щоб, скоригувавши недоліки бачення людини, стати адекватним часу 

сприйнятого. Отже, підхід П. Віріліо до розуміння медіачасу концентрується в 

заміні екстенсивного часу дійсної реальності інтенсивним часом (та 

можливістю його переживання людиною) [46, с. 45]. У цьому контексті 

екстенсивний час нами розуміється як фізичний, тобто ті соціальні та природні 

ритми буття людини, які мають свої параметри виміру: хвилина, година, доба 

тощо. А це визначає час як об’єктивну даність, проте його наповнення залежить 

від самого суб’єкта. Людина настільки «глибоко занурена» в час, що 

темпоритми буття визначаються екзистенцією людини починаючи від змісту 

подій, що відбуваються в тому чи іншому просторі, їх ролі в житті людини до 

організаційних здібностей, здатності спланувати час, від темпераменту людини, 

звичок, біоритмів організму тощо. Історично набуте існування людини в 

часових характеристиках об’єктивної реальності є свого роду органікою 

людського буття. Людина здійснюється в часі, насамперед у часі свого життя. 

Отже, зміни часових характеристик є глибинно-смисловими трансформаціями 

культури сучасності. 

Інтенсивні параметри часу віртуальної реальності насамперед пов’язані із 

інформаційним вмістом, тобто час у купюрах. Проте час без пауз руйнує 

онтичні засади часу людини. Режим non-stop ініціює таку культурно-смислову 

характеристику буття: людина має перетворитися в інформаційний «організм», 

який існує як механізм perpetuum mobile. Отже, вона виявляється об'єктом 

психологічного впливу, який спрямовує її природно-соціальні можливості у 

сферу сенсів віртуальної безмежності. Інтенсивний час створює магістраль 

культурного смислу, який відкриває нові можливості людини щодо опанування 
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часу, проте вони суперечать і фактично руйнують природну заданість людської 

органіки, гармонію духовного і тілесного, цілісність психічного й фізичного в 

нашому бутті.  

Слід зазначити, що дослідження часу є комплексною філософською 

проблемою, яка включає в себе розуміння різних історичних типів 

світоосмислення часу, природничо-наукових відкриттів, авторських концепцій. 

Одним із підходів до питання гомогенності – гетерогенності часу як знань 

людини у конструюванні власного життєвого світу є погляди А. Шюца, що 

викладені у праці «Тиресій, або Наше знання майбутніх подій» [249]. 

Дослідник на прикладі міфу про давньогрецького юнака, який був позбавлений 

богами зору, проте обдарований ними здатністю бачити майбутнє, розмірковує 

відносно самого смислу часу: бачення подій, що мають статися. А. Щюц вказує 

на багато аспектів «пророкування» Тиресієм майбутнього. Так, посилаючись на 

відповідь Одіссею щодо його повернення в Ітаку, вчений підкреслює форму 

ствердження віщуна «якщо… то…»: не безумовність єдиного розвитку подій у 

часі. Згідно чого автор розмірковує про сенс неоднорідності, варіативності 

майбутнього навіть у випадку, коли сам Тиресій тільки й існує в цьому 

майбутньому, оскільки здатен бачити тільки його. Аналізуючи різні причини 

подібної трактовки можливостей провидця у різних міфологічних сюжетах про 

нього, А. Шюц робить висновок. Три головних фактори відсутні у пророцтвах 

віщуна. По-перше, говорячи про майбутнє Одісея, чи Едіпа (Софокл «Едіп-

цар») він не бачить їх минулого та сучасного, а це знання є необхідною умовою 

здійснення майбутнього. Дослідник вказує: «Ми, звичайні людини, у тому 

відборі, що здійснюємо, мотивовані нашими біографічними фактами й нашим 

місцем у світі. Знання ж Тиресія про майбутнє гіпотетичне, оскільки не 

залежить від теперішніх та минулих переживань» [249, с. 271]. По-друге, 

«фіктивній свідомості» (А. Шюц) віщуна байдуже те, що він пророкує. 

Натомість «людині у повсякденності у вищій мірі небайдуже те, що вона 

передчуває <…> її передбачення стають детермінантами планів, проектів та 

мотивів. Вони релевантні для неї, їх релевантність переживається людиною у 
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формі надій та побоювань» [249, с. 272]. Та, по-третє, «… бачення Тиресія – це 

події його приватного особистого світу і, як такі, вони недосяжні для інших. 

Його знання про події майбутнього ніяким чином не пов’язано із тим знанням, 

яке мають інші люди. Життєвий світ людини, навпаки, із самого початку 

соціалізований; це один-єдиний світ, спільний для всіх» [249, с. 272]. Таким 

чином вказані у дослідженні вченого фактори «нашого знання майбутніх 

подій» доводять вкоріненість людини в час свого минулого, теперішнього у 

формуванні власного майбутнього в цілісності життєвого світу всіх. Отже, сама 

постановка питання про певні зміни світоосмислення часу, можливість 

експериментувати у віртуальній реальності з інтенсивністю інформаційних 

подій теперішнього, існувати в іншій біографічній історії минулого 

обумовлюють трансформацію культурних смислів проектування власного 

майбутнього. 

Розглянуті вище онтологічні параметри віртуальної реальності, як то 

медіапростір і медіачас, формують особливий хронотоп сучасної культури. 

Поняття «хронотоп» у філософію культури вводить М. Бахтін. Хронотоп є 

формально-змістовною категорією, що відображає гармонізацію часу 

(швидкості, ритміки подій тощо) й простору, в його розрізненості, 

фрагментарності й цілісності. Хронотоп стає особливою історико-культурною 

характеристикою смислового відображення реальності у мистецтві [17, с. 23]. 

Інакше кажучи, літературний твір, насамперед його жанр, є втіленням сенсів 

епохи, в культурний текст якого вкодовано образ світу та образ людини, у 

спосіб використання певних часопросторових ритмів реальності. Так, на думку 

української дослідниці І. Покулити: «Вчений використовує термін часо-простір 

і як метафору, і як змістовну-смислову категорію, що відображає діалектику 

складових хронотопу» [175, с. 99]. Визначальну роль хронотоп відіграє у 

формуванні образу людини. На нашу думку, у просторі віртуальної реальності 

утворюється відповідний хронотоп, що включає в себе розглянуті вище ознаки 

медіапростору та медіачасу. 



133 

Продовжуючи досліджувати питання смислових характеристик 

медіапростору та медіачасу, доцільно звернутися до поглядів російської 

авторки А. Черних, яка визначає «віртуальне як нескінченну безліч об’єктів, що 

не існують в реальності. Ці об’єкти завдяки недоступним раніше технічним 

можливостям можуть бути представлені на екрані комп’ютера, ставши реально 

сприйнятими» [233, с. 83]. Таким чином, реальне визначається не 

матеріальністю (фізичними властивостями) певного об’єкта, а проміжком 

безперервного часу – часу сприйняття. При цьому самі віртуальні об’єкти 

існують поза часом і простором, в тому розумінні, що не залежать від цієї 

визначеності, хоча і передбачається їх часо-просторова скоординованість із 

іншими культурно-смисловими параметрами. Віртуальна реальність означає, 

що реальність заміщається штучним світом з екрана комп’ютера, і що людина 

може бути інтегрована в цю нову реальність як у справжню, в якій вона 

(людина) існує в певному соціальному середовищі. Сам факт готовності цього 

середовища прийняти людину є важливою культурно-смисловою 

характеристикою реальності (занурення суб’єкта в це середовище А. Черних 

визначає терміном «імерсивність»), до того ж усе відбувається в реальному 

часо-просторі, тобто кожна реакція миттєво відбивається у віртуальній 

соціальності.  

Окремо слід розглянути таку інноватику медіареальності, яка, 

насамперед, пов’язана з інтернет-комунікацією – це феномен реального часу – 

режим on-line спілкування. На відміну від культурних сенсів медіачасу, який 

акумулює характеристики інтенсивності переживання часу (що розглянуто 

вище), іншими смисловими ознаками медіачасу є режим реального часу. Це 

свого роду перенесення хронотопу дійсної реальності у простір віртуальної 

реальності, чим досягається ефект культурно-смислової подібності. На нашу 

думку, у цій формі віртуального часу в найменшій мірі наявні трансформаційні 

зміни культурних сенсів реальності, оскільки формується бачення того, що між 

подіями по цей та по той бік монітору, є лише просторова дистанція, часової не 

існує: єдиний час пронизує два простори. Так, наприклад, у соціальних мережах 



134 

доступна як відео-, так і аудіокомунікація, яка транслює історичний досвід 

комунікації у формах сучасної культури. Епістолярна комунікація, телефонне 

спілкування і сучасна інтернет-комунікація щодо культур-смислової 

характеристики спілкування є лише збільшенням діапазону можливостей. 

Проте ця динаміка історичних форм комунікації не відображає 

трансформаційної специфіки культурних сенсів віртуальної реальності 

сучасності. Тому реальний час – одна з найважливіших ознак реальності. 

Завдяки цьому віртуальні світи справляють враження оригіналу реального 

світу: як мінімум транзиту реальності у віртуальність. У свою чергу, реальний 

час в його традиційному існуванні та сприйнятті змінюється під впливом 

віртуальної реальності.  

Представник соціальної філософії Д. Ріфкін зазначає: «Події, оброблені в 

світі комп’ютерів, існують у тій області, яку ми ніколи не зможемо 

випробувати на власному досвіді. Новий «комп’ютемп» являє собою граничну 

абстракцію часу, його остаточне відділення від людського досвіду та 

природних ритмів» [268, с. 15]. Так виникає феномен «миттєвого часу», час без 

тривалості, в межах якого інформація може стати миттєво й одночасно 

доступною. Сама постановка питання про остаточне відділення часу від 

природи людського способу буття є шокуючою. Метаморфози часу, в яких він 

зникає у традиційних параметрах темпоритміки соціального простору, 

виокремлюють одну важливу характеристику часу, що як ланка з’єднує 

історичний досвід його переживання людиною і набутий сьогодні культурний 

сенс часу – «комп’ютемп» віртуальної реальності. Це така ціннісно-смислова 

одиниця часу, як інформація. Її обсяг, доступність людині з погляду її біо-

соціальної часової заданості буття, є неспівмірними. Людина, яка занурюється у 

світ віртуальної реальності, перебуває в постійному русі, мандруючи по різнім 

веб-сторінкам та лавіюючі між потоками інформації. Тому віртуальну 

реальність можна умовно назвати «сферою чистого руху» (А. Черних). Цей 

процес відбувається в умовах миттєвого часу та відкриває широкі можливості 

для зміни ідентичності суб’єкта. 



135 

Значущим виміром віртуальної реальності або «кібервиміром» (К. Батаєва) 

медіасфери є феномен комп’ютерної гри. Звернення до цього явища ми 

пропонуємо в контексті ігрової концепції культури. Слід зазначити, що 

дослідження культурних смислів пов’язане з широкою проблематикою аналізу 

культурного тексту, якому присвячені різні теорії соціально-філософського 

спрямування. До одних із актуальних підходів організації культурного тексту 

слід віднести теорію, що визначає першочерговими властивостями організації 

культурного простору гру. Ігрові концепції можуть по-різному інтерпретувати 

змістовне наповнення віртуальної реальності. На нашу думку, ігрова діяльність 

у сучасній сфері віртуального, особливо в інтернет-просторі, є у більшій мірі 

комунікативно-семіотичним процесом, оскільки у такій ігровій діяльності, яка 

провокує людину до дії, зосереджується візуальний образ, створений 

свідомістю людини за допомогою аудіовізуальної комунікації. 

У ХХ столітті норвезький дослідник Й. Гейзінгі розглянув становлення та 

розвиток культури через таке явище, як гра. Згідно з концепцією автора 

культура виникає як гра. Усі соціальні інститути беруть свій початок із неї і 

виникають в процесі гри: «У міфі і в культурі зароджуються великі рушійні 

сили культурного життя: право і порядок, спілкування і підприємництво, 

ремесло і мистецтво, подія, наука. І всі вони, таким чином, ведуть коріння в той 

же ґрунт ігрових дій» [230, с. 45]. Гра історично перша, на думку автора, а 

сформовані суспільні закони, норми моралі історично наступні, оскільки 

виникли у процесі гри та еволюціонували в її розгортанні. 

Й. Гейзінга зміг простежити функціонування ігрового елемента практично 

у кожному інституті, створеному людством. У будь-якій сфері життєдіяльності 

суспільства існує елемент ігрової змагальності: гра в культурі суспільна і 

загальнодоступна. Автор вважає, що чим більше в ній учасників і менше 

глядачів, тим корисніша вона для суспільства та особистості зокрема. Гра – це 

не стиль життя, а структурна основа людської дії [230]. Ігровий зміст культури 

полягає насамперед у культуротворенні та формуванні й продукуванні смислів, 

оскільки людина у процесі гри не лише пізнає світ, але й намагається його 
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інтерпретувати та змінювати. Сприймаючи та формуючи культурні сенси, 

людина проходить соціалізацію. Смисли в культурному просторі можна також 

охарактеризувати з позиції вузлових орієнтирів щодо обмеження індивіда, а гру 

як систему обмежень, оскільки культурні сенси формують певні контексти 

поведінки, в яких суспільство має функціонувати якомога краще. 

У дискурсі ігрової концепції Й. Гейзінгі підкреслюється не лише 

генетичне значення гри у виникненні культури, але і надаються такі смислові 

ознаки гри: якомога більше учасників – менше глядачів; діапазон гри як 

системи обмежень; також її пізнавальний та креативно-динамічний характер. 

Важливою характеристикою гри, на думку дослідника, є її серйозність у тому 

розумінні, що «гра» та «гратися» не збігаються у трактовці автора. Грою є поле 

дії, яке не поступається серйозністю жодному соціальному інституту [230]. Усі 

ці ознаки роблять її універсальною моделлю, що наповнює смисловими 

значеннями різні форми культури. Комп’ютерна гра у тих вказаних 

особливостях, які виокремлюються на основі поглядів Й. Гейзінгі, зберігає 

культурно-смислове наповнення гри як такої. Проте через інтенсивний вплив 

аудіовізуальної комунікації; стирання межі між реальним та віртуальним, 

«homo ludens», що обрав для себе комп’ютерну гру, перебуває в зоні ризику. 

Небезпека полягає в розмиванні комп’ютерною комунікацією смислової 

дистанції між грою як розвагою (дозвіллям) та реальністю гри. Саме в такому 

векторі, на нашу думку, й відбувається трансформація сенсу гри. 

Враховуючі значні зміни культур-смислових ознак, характеристики 

тенденцій у виборі людини, американський соціолог Г. Рейнгольд у 

дослідженні «Віртуальна спільнота» попереджав, що соціальне життя, 

організоване всередині національних товариств, дрейфуватиме у бік 

віртуальної спільноти» [267, с. 63]. Для більш чіткого розуміння цієї 

проблематики слід розглянути специфіку віртуалізації у векторі сучасних 

теорій. Науковці – представники соціологічної думки – називають процес 

заміщення за допомогою комп’ютера реального простору як місця відтворення 

суспільства простором віртуальним – віртуалізацією. Так, сучасна дослідниця 
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феномена кіберкомунікації К. Батаєва, розглядаючи різні підходи 

віртуалістики, зазначає: «Численні намагання описати природу віртуальної 

реальності, виявити специфіку кіберкомунікації маркуються сучасними 

теоретиками як «попередні», «пілотні», метою яких є не кінцева систематизація 

даних про віртуальний світ, а «розвідувальне» орієнтування у кіберпросторі, що 

формується» [14, с. 60]. Тому звернення до різних поглядів щодо проблем 

віртуалістики має на меті з’ясування актуальних аспектів цієї проблеми.  

Американський дослідник М. Кастельс вважає: «Реальність така, якою 

вона переживається, завжди була віртуальною – вона переживалася через 

символи, які завжди наділяють практику певними значеннями, які відхиляються 

від їх суворого семантичного визначення» [93, с. 351]. У сучасній філософії 

досить поширене розуміння віртуалізації як процесу відриву свідомості людини 

від реальності під впливом масмедіа. Дослідник С. Хоружій розглядає 

віртуальне як «недореальне» і зводить віртуалізацію до сфери образів, які 

тиражуються за допомогою електронних ЗМІ. Автор Н. Носов, навпаки, 

стверджує онтологічну самостійність віртуального [160]. Його прихильники 

(представники школи Н. Носова) розглядають віртуальну реальність з 

особливою якістю своєї онтологічності – параметрами актуальності, 

автономності, інтерактивності. Подібне трактування віртуальної комунікації, на 

думку К. Батаєвої, «є розуміння її як особливої форми соціального існування, 

що тяжіє посісти домінуючі позиції в сучасному світі, має особливу природу, 

не просто «відображення» імітації чи симуляції емпіричних форм соціального 

життя, а вступає з ними в конкуренцію» [14, с. 59]. М. Опенков досліджує 

віртуальне в контексті «онтодіалогічного підходу», де до процесу віртуалізації 

належать екстаз, різного роду містичні стани, змінені стани свідомості і 

сновидіння. О. Ковалевська вписує віртуальне в опозицію об’єктивного і 

суб’єктивного як третій, перехідний компонент, що має, тим не менше, 

актуальні, реальні наслідки. На думку В. Корабльової, «Віртуальність – це 

одвічно присутня, наріжна характеристика людини, тимчасова ознака, що 

вирізняє людину з тваринного світу» [100, с. 26]. В. Руднєв вважає, що кожна 
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реальність є віртуальною, оскільки світ «зливається з віртуальними 

реальностями людських свідомостей і вигаданими цими свідомостями 

дискурсами» [192, с. 80]. Необхідно зазначити, що окремі напрями соціології 

трактують віртуалізацію як механізм інтерактивності реальності, створений за 

допомогою медіа, як, наприклад, феноменологічний підхід. Погляди А. Щюца 

щодо повсякденності полягають у такому: людина народжується в соціумі й 

сприймає світ з його правилами як даність, як інтерсуб’єктивний світ. Можна 

констатувати, що світ сьогодні як складається, так і залежить від віртуальності, 

яка є невід’ємною частиною розвитку суспільства. Віртуалізація сьогодні стала 

однією зі складових узгодження світу для людини [248], тобто віртуальність 

стає об’єктивно-затребуваною реальністю. Життєвий світ є системою 

типізованих конструктів і осягнути їх можна за допомогою штучно створених 

віртуалізованих моделей. Слід зазначити, що повсякденне життя сприймається 

індивідом «тут і зараз», навколо нього і в теперішньому часі. Людина 

актуалізує цей час у різних контекстах реальності, на всіх етапах формування 

своєї особистості, процес соціалізації невід’ємно пов’язаний з віртуалізацією 

реальності засобами медіа. Розвиток та саморозвиток динамізуються в 

інтерактивному розширенні кругозору. Віртуальна реальність нині є провідним 

засобом набуття досвіду, тобто віртуалізація стала соціальним конструктом 

системи суспільства. 

Отже, підходи до розуміння віртуальної реальності, зокрема в аспекті 

наріжного, актуального є доволі різнобічними. Її дослідження відбувається в 

різного роду концептах, зміст яких виокремлює ту чи іншу особливість 

функціонування та розвитку цього явища. Так, наприклад, поняття «віртуальна 

комунікація» частково дотичне до поняття «аудіовізуальна комунікація». Проте 

ці два концепти мають і самостійні сфери позначального. Аудіовізуальна 

комунікація, зокрема в контексті медіакультури, ґрунтується на зоро-слуховому 

каналі передачі – прийняття інформації, тому стосується різних засобів медіа, в 

тому числі й комп’ютерної комунікації. Отже, саме в цій своїй визначальній 

характеристиці включає й віртуальне спілкування, насамперед знаково-
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семантичну, що охоплює й вербально-епістолярну, його форми. Тобто основою 

віртуальної комунікації виступає аудіовізуальна, однак її (віртуальної 

комунікації) особливим виміром є розглянуті вище характеристики 

медіапростору та медіачасу. Таким чином, саме віртуальне спілкування 

обумовлює формування нового культурно-смислового конструкту 

медіареальності, що є одним із глибинних векторів трансформації сенсів 

аудіовізуальної комунікації. 

У дослідженнях різних аспектів віртуалістики наявні такі поняття, як 

«кіберкомунікація», «комунікація в електронному середовищі» тощо. Кожне з 

цих понять вказує на комунікативний зміст віртуальної реальності, тому, на 

нашу думку, її культурно-смислові особливості пов’язані з комунікативними 

ознаками. У контексті феноменологічної соціології А. Щюц надає класифікацію 

соціальних відносин у комунікативних практиках соціальної реальності. Тип 

комунікативних відносин, який найбільшою мірою відповідає сфері 

віртуального – це «вони-відносини». Проте, на думку К. Батаєвої, доречно 

говорити про всі три типи відносин, лише у зміненому варіанті. Перший тип 

«ми-відносини» виникає як відносини доволі близького кола людей і 

передбачає «живе» неанонімне спілкування, що в умовах віртуальної 

комунікації трансформується в потребу створення певних соціальних спільнот, 

формування довірливих стосунків лише в нюансі того, що людина ховає себе за 

«ніком». Тобто ідентифікація, самоідентифікація як важливий культурний сенс 

комунікації набуває опосередкованості: «Особистісної недоступності, 

натомість якої пропонується рефлексивна доступність думок 

кіберспівбесідників, а також доступність «нікового» віртуального образу» [14, 

с. 61]. Формується новий культурний смисл віртуальної ідентичності «собь» як 

«віртуальна реальність, за допомогою якої людина самоідентифікується… 

Прикладом собі є віртуальна реальність тілесності, віртуальна реальність 

свідомості» [14, с. 18]. На думку К. Батаєвої, третій тип соціальних відносин 

також існує у віртуальній комунікації між тілесно-неприсутніми 

попередниками та послідовниками, «які у віртуальному просторі можуть 
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виконувати роль повноцінних співбесідників (їх фізична неприсутність стає 

непомітною на фоні загальної без-тілесності віртуального комунікування)» [14, 

с. 59]. Таку ситуацію неможливо собі уявити у просторі дійсної реальності, 

однак у сфері віртуального буття людини межі земного циклу її життя 

«розсуваються», й у своєму теперішньому вона може «спілкуватися» у трьох 

вимірах часу. В цьому контексті актуальною є думка В. Тарасенко стосовно 

віртуальності: «У план віртуальності потрапляє минуле і майбутнє, які «ще не» 

або «вже не» володіють істинною реальністю. Минуле і майбутнє – це 

віртуальні світи, … не тотожні ні реальності минулого, ні реальності 

майбутнього» [208, с. 7]. На нашу думку, виникає особливий віртуальний об’єм 

медіачасу, який нині стає новим культурним сенсом медіарельності: смислом 

часу, події якого відсутні у минулому та майбутньому, проте саме в цих 

значеннях вони актуальні в теперішньому часі.  

У сучасному світі для людини спрощені умови доступу існування у 

віртуальній реальності, і частим стає вибір на її користь, оскільки за допомогою 

віртуалізації можна сховатися від реального світу, дійсних проблем. У 

віртуальному просторі людина може відчути свою «перевагу» над силою 

ситуативного впливу, певне першочергове й одноосібне авторство в 

конструюванні власного світу, можливість керувати і формувати нові смисли 

реальності за допомогою різноманітних відеоігор та інших віртуальних 

конструктів, які суб’єкт нібито створює по своїй волі і своїм уявленням. У 

цьому контексті слід звернутися до поглядів Ж. Бодрійара: «У наші дні 

віртуальне рішуче бере гору над актуальним; наша доля – задовольнятися 

такою граничною віртуальністю, яка, на противагу арістотелівській, лише лякає 

перспективою переходу до дії. Ми знаходимося вже не в логіці переходу 

можливого в дійсне, але в гіперреалістичній логіці залякування себе самою 

можливістю реального» [28, с. 69], тобто віртуальна реальність настільки 

задовольняє людину в її потребах, що настає момент, коли людина боїться 

іншої реальності, тобто не бажає вийти з віртуального світу і зіткнутися з 

дійсною реальністю та її законами, оскільки ховатися за монітором значно 
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зручніше і легше, ніж жити в об’єктивній реальності і боротися з труднощами і 

приймати невдачі. 

Канадські дослідники феномена віртуальної реальності А. Крокер та 

М. Вейнстайн вважають, що у віртуалізації особистості відбувається 

«відчуження людини від власної плоті у процесі користування комп’ютерами і 

перетворення її в потоки електронної інформації» [266, с. 13], навіть більше 

того – це відчуження і визначає реальність віртуального. Автори не мають з 

цього приводу песимістичної налаштованості, а трактують це дійсно-

еволюційним кроком людства, яке нарешті пробило отвір у своєму 

культурному коконі. Отже, перетворення (масштаб, аудіовізуальна специфіка, 

швидкість руху) – медіапростір та медіачас організації інформації в процесі 

віртуалізації слід розуміти як трансформацію сенсів ментальної цілісності 

буття, тілесних констант осмислення людини, її саморефлексії. 

Згідно з концепцією К. Разлогова, «віртуальна реальність являє собою 

оброблений, штучно створений еквівалент реалій, який змодельований 

досвідом і почуттями. Це може бути скопійоване повернення, своєрідний 

аудіовізуальний сленг, калька реально існуючих подій, свідомо побудованих 

користувачем» [184, с. 65]. Віртуальний простір включає в себе функціонально-

смисловий аналог речей, які справді існують, комунікацію людей, 

відображення подій, анімаційне копіювання світу тощо.  

Уява творців-користувачів віртуальної реальності дозволяє проектувати її 

згідно з власними уподобаннями і перевести символічні компоненти 

смислового контуру мрій, ідеалів в образні та знакові системи медіатексту. 

Віртуалізована сфера – це події, які знаходяться у прихованому стані і можуть 

набувати різноманітних вимірів, проекцій, актуальних сенсів. До того ж, 

віртуальний користувач є носієм нового культурного смислу, оскільки він не 

лише розуміє конфіденційність всього, що з ним відбувається (уявлення, 

фантазії, наміри) в його свідомості, а й відчуває цю конфіденційність як 

анонімність свого віртуального «Я», що не лише забезпечує прихованість та 

«недоторканість» внутрішнього світу суб’єкта, а й відкриває широкий простір 
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фантазії та уявних досягнень в удосконаленні власних фізично-духовних 

якостей. На думку К. Батаєвої: «Неможливість бачити обличчя, очі 

співбесідника ставить питання особистісних відносин, виключає можливість 

сприйняття свого «супутника» як унікальної, незамінної Людини. Спілкуючись 

з «ніковими» дублерами живих особистостей, учасники кіберкомунікування 

неминуче і необхідно моделюють образи «типових» акторів, що типово 

реагують, типово розмірковують, типово діють» [14, с. 59]. Авторка вважає, що 

типовість «іншого» в комунікаційних відносинах із цим «іншим» межують із 

такою особливістю кіберкомунікації, як анонімність відносин, як панування 

«тотальної анонімності в якості абсолютного принципу віртуального 

спілкування» [14, с. 59]. Завдяки цьому користувач дистанціюється від 

відповідальності щодо наслідків ініційованих ним віртуальних подій. 

З’ясовані нами аспекти сучасного розуміння віртуальної реальності 

дозволяють сформулювати культурно-смислові характеристики 

медіахронотопу не лише в аспекті простору і часу, а й з погляду «образу 

людини» цього хронотопу. Цілком доцільно відзначити, що нині сформована 

нова якість, особлива характеристика людини – «віртуалізована людина» (homo 

virtualis) [160]. На нашу думку, поява такого типу означення відображає 

трансформацію культурних сенсів соціальної реальності у бік смислового 

конструкту інформаційного суспільства. Попри те, що подібна термінологія не 

є загальноприйнятою, ми в контексті цієї проблематики звертаємося до такої 

дефініції у підкресленні ціннісно-смислових характеристик, що набуває образ 

людини у результаті віртуалізації реальності та повсякденності.  

«Практичний сенс», логіка практики (П. Бурдье) спрямовують людину у 

поля віртуальних контекстів реальності, отже суб’єкти взаємодії потрапляють у 

залежність від різноманітних інформаційно-комунікаційних засобів. Тобто 

формується свого роду «габітус» віртуалізованої людини. Їй притаманні такі 

характерні риси: «конфігуративна ідентичність, рух у бік «втрати» тілесності, 

зміна статусу, відчуження, дистанціювання в соціумі від конкретних індивідів, 

нематеріальність впливу (зображуване справляє ефект, який властивий 
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реальності), умовність параметрів (об’єкти штучні та змінювані), ефемерність 

(свобода входу/виходу у віртуальний прості забезпечується можливістю 

перерви та відновлення існування)» [83, с. 16]. У наведених рисах 

віртуалізованої людини ми насамперед акцентуємо ті аспекти, які 

трансформують глибинні засади онтологічного статусу суб’єкта. Це соціальна 

та культурна ідентичність суб’єкта, цілісність його духовно-тілесної сутності та 

потреба соціальної інтегрованості людини у просторі дійсної реальності. 

Теоретичні розвідки проблем віртуалістики, інтернет-комунікації, 

інформаційної культури тощо пов’язані із визначеннями віртуалізованої 

людини в аспекті її присутності у сфері електронної комунікації. Так, зокрема, 

сучасний український дослідник І. Девтеров [68] пропонує такий концепт 

образу сучасної людини, як «інтермен», акцентуючи цим появу нової 

особистості, життя якої тісно пов’язане з інтернетом. Різні аспекти проблем 

сучасної людини, які розглядаються в контексті філософсько-

культурологічного дискурсу, також пов’язані з психологічними нюансами 

стресовості, шоковості переживань особистості в процесі віртуальної 

ідентифікації. Так, російський дослідник медіакомунікації А. Єляков вказує: 

«Події світового масштабу і локальні, що вказують на поверхневі явища, як 

речі в невагомості, перетворюються на однаковість. Люди знають кількість 

катастроф та статистику смерті від голоду, кількість наркоманів і злочинців, але 

не знають про можливу катастрофу людства, оскільки вона подається в числі 

сенсаційних повідомлень без коментарів» [76, с. 62]. З наведеною думкою 

корелюють погляди В. Беньяміна розглянуті вище, коли на зміну історично 

сформованим культурним смислам соціального досвіду приходять нові – 

гіпертрофовані «переживання» (В. Беньямін). 

Фахівець із психології стресу Д. Льюїс у роботі «Загибель від інформації: 

інформаційні перевантаження» [134] увів у науковий обіг термін «синдром 

інформаційної втоми», який відображає специфічний психологічний стан 

людини, що веде до неправильних оцінок, висновків і до прийняття 

помилкових, навіть незадовільних життєвих рішень. 
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Говорячи про вплив віртуалізації за допомогою медіа слід зазначити, що 

із глобальним зростанням її впливу збільшується і кількість інформації, і, у 

свою чергу, страждає її якість. Водночас та людина, яку умовно називаємо 

«homo virtuas», «інтермен» тощо, у ситуації подвійної ідентичності 

(віртуальної-реальної) перебуває в розгубленому стані, тому нерідко 

об’єктивно невизначальна інформація може стати для неї рятівним вибором. 

Так, наприклад, нині нерідко трапляється ситуація, коли людина визначає себе 

за знаком зодіаку, стежачи за гороскопом: вона намагається жити та підводити 

певні дії «під» смисл інформації, яку отримує з цього джерела, вважаючи його 

достовірним.  

Ще на початку розвитку медіатехнологій М. Маклюен застерігав: 

«Телевізійна дитина не вміє заглядати наперед, оскільки хоче залучення, не 

здатна прийняти фрагментарну і просто віртуалізуючу мету та долю ні в 

навчанні, ні в житті» [138, с. 9]. І якщо автор, говорячи про «телевізійну 

дитину», підкреслював зміни у сприйнятті самоідентичності та смислової 

скоординованості власного життя маленької людини, яка є учасником 

телекомунікації, то сьогодні віртуалізована дитина не просто ще більшою 

мірою втрачає ці якості, а, не виключено, втрачає онтичну цілісність 

сенсонаповненості власного буття.  

Отже, тенденція віртуалізації повсякденності, переформовування, 

транскрипція всієї світової культури у медіапросторі спрямовує суспільство в 

цілому і кожну окрему людину зокрема на докорінні зміни соціального та 

духовного характеру. Враховуючи комплекс ризиків щодо цих змін, виявлені 

комунікативні платформи є актуальними аспектами розуміння культурно-

смислових трансформацій сьогодення.  

 

 

Висновки до Розділу 2 
Нами з’ясовано, що особливості смислів як ідеаційних конструктів 

культури розкриваються в діалоговості «Людина – Світ» у формах своєї 
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цілісності, зокрема таких, як «культурна пам’ять» та «картина світу». 

Встановлено співвідношення концептів «образ світу» і «картина світу». «Образ 

світу» характеризується як його парадигмальністю, комплексністю «картини 

світу», так і особливим уявленням, яке визначається як цілісність світу 

(цілісність континуальна, історична). Зміст поняття «культурна пам’ять» 

конструюється нами через звернення до таких категорій, як «фігури 

згадування» (Я. Ассман), «символічний капітал» (П. Бурдьє), практика та 

досвід. До висвітлення питання специфіки взаємодії культурної пам’яті та 

сенсів долучені авторські трактування феноменів «габітус» (П. Бурдьє), 

«культурний текст» (Р. Барт). Надані пояснення того, в якій смисловій 

заданості історико-культурна пам’ять актуалізується в комунікаційних 

практиках простору соціальної реальності, відповідно до чого аудіовізуальна 

комунікація в умовах глобалізаційних тенденцій медіаінформатизації світу стає 

переважаючим джерелом трансляції культурних сенсів. 

Нами наведені вектори культурологічного дослідження смислу як 

конструкту, що відображає знаково-символічні структури соціальної реальності 

та інформаційне ядро культури. Множинність смислів розуміється у контексті 

поглядів П. Бурдье – «поліфонія полів» та Р. Барта через таке поняття, як «код». 

Його тлумачення дозволяє зробити висновок, що у сфері аудіовізуальної 

комунікації через набуття нових кодів формуються сенси медікультури. Нами 

проаналізований аксіологічний аспект смислотворення (Г Ріккерт) та з’ясовано: 

функціонування культурних сенсів та цінностей є взаємообумовленим щодо 

значення ціннісно-смислових критеріїв розуміння блага та оціночної діяльності 

у суспільстві. Культурні сенси включають ціннісні орієнтири (образ світу, 

репрезентація культурної пам’яті), натомість цінності виступають результатом 

функціонування смислів (ядро культури) насамперед у комунікативних 

практиках соціальної реальності. Естетичний аспект сенсів розглядається в 

контексті проблеми медіаестетизації. Нами визначаються особливості 

аудіовізуальної комунікації медіапроцесу пізнання світу як формування його 

образу (наочність та очевидність – смисли медіакультури), що зумовлює 
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розуміння екранної картини світу та, згідно концепції Ч. Гіра, трактування 

міметичних та іконічних кодів медіаобразу світу. 

Звернення до теоретичної рефлексії віртуальної реальності дозволило 

охарактеризувати культурні смисли медіапростору, медіачасу та виявити 

антропологічні аспекти питання медіахронотопу. З'ясовано, що зміни 

просторових уявлень, які пов’язані із віртуальною реальністю, трансформують 

культурний сенс «образу людини» та «образу світу». Образ людини 

розглядається у зверненні до таких понять, як homovirtuas, Інтермен тощо. 

Дослідження характеристик медіачасу здійснюється в двох аспектах: по-перше, 

з точки зору інтенсивного переживання часу (П. Віріліо), та по-друге, з погляду 

на смисли реальності часу on-line. Доводяться трансформаційні тенденції сенсів 

щодо цих форм медіачасу. Нами розглядаються особливості, які 

диференціюють концепти аудіовізуальної та віртуальної комунікації й 

онтологічно визначальний вплив віртуалізації реальностії на цілісність 

духовно-тілесної ідентифікації та самоідентифікації особистості. 
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РОЗДІЛ 3. ЕСТЕТИЗАЦІЯ МЕДІАСФЕРИ: ПРИНЦИПИ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ 

3.1. Естетична інтенсивність у формуванні смислів тілесності 
культуротворчого контексту медіареальності 

Сучасна культура (яка має, як і культури інших епох, властивість 

презентації способів людського буття в широкому діапазоні від 

смислоформування до деталізації і здійснення), на відміну від попередніх 

періодів історико-культурного розвитку, ініціює такі механізми створення і 

переживання реальності (як симбіоз діяльності), що тяжіють до долання 

онтологічного трагізму обмеженості людського існування у вимірі 

поліреальності («множинність реальностей» А. Щюц). Віртуальна реальність як 

феномен кінця ХХ– початку ХХІ століть у тому її розумінні, що пов’язаний із 

інформаційним простором культури, – це режим, який не тільки забезпечує 

простір нової соціальної реальності, це прилад технічних досягнень цивілізації, 

що дозволяє конструювати цю реальність, компенсуючи обумовленості та 

розкриваючи емоційно-чуттєві ресурси дійсної реальності, тим самим 

створюючи не лише «додаткову» реальність (віртуальну), а й відкриваючи 

чисельний спектр потенційних «Я-реальностей» кожного. 

Насамперед слід зазначити, що простір сучасної культури розбудований 

як складноорганізована система, що відображає мозаїчність культурного 

ландшафту. Це стосується, як медіакультури, інформаційної культури 

(насамперед, інтернет-комунікації), так і традиційної актуальної культури, 

зокрема мистецтва. Водночас ця строкатість є доволі міцним сплавом, який 

сьогодні пронизаний системою культурних смислів, що передбачають 

взаємофункціонування і мають тенденцію універсалізації знаково-символічних 

кодів щодо сприйняття цих сенсів та загальну особливість, яка в цілому 

дозволяє реалізувати сучасні механізми культури. В першу чергу це 

характеризує медіареальність, що «відкриває шляхи техно-людської 

коеволюції», – формуються моделі «віртуального ландшафту», «літаючого 

простору» з трьома вимірами, який не існує на папері» [58, с. 53] тощо. Також 



148 

утворюються смислові сфери культури, які об’єднують певні принципи, 

зокрема такі, як принцип задоволення (від художнього до видовищного), ідея 

творчості (від діяльності до ілюзії творчості), актуалізація віртуального 

потенціалу реальності (від уявного до віртуального у реальному) та гра як 

комерційний проект нових моделей культури. Соціальний контекст (сфера 

соціального, в якій розбудовані відносини Я – Ми – Вони – Світ), що є 

простором, який включає дійсну реальність, медіареальність, у тому числі 

віртуальну реальність, функціонує в специфічно-сучасній стратегії естетизації 

культури. «Естетизація» як поняття в аспекті розглядуваної проблеми не 

відображає суті естетичного як категорії та соціальних смислів в усталено-

академічному розумінні художньо-естетичної діяльності. Трактування 

естетизації сучасної реальності швидше виступає протилежністю традиції 

естетичного осягнення світу, оскільки передбачає розгортання сакрального у 

профанному, художнього у видовищному, мистецького в розважальному тощо. 

Естетизація сучасної культури як її характеризують такі дослідники, як 

В. Вельш, Г. Гумбрехт, О. Павлова та інші, є інтегруючим підходом у процесі 

поєднання контекстів, сфер реальності – інклюзії віртуальної реальності в 

режим дійсної єдино-цілісної, поліфонічної реальності, є фактично стратегією 

цього процесу. З метою уточнення змісту понять «естетизація» та «естетична 

інтенсивність», слід проаналізувати погляди дослідників різних історичних 

періодів. При цьому важливо зауважити, що естетизація не може бути 

віднесена виключно до сфери процесів, які відбуваються у масовій культурі 

сьогодення або пов’язані з видовищністю екранних прийомів, образів тощо. 

Йдеться про смислову тенденцію всього спектру сучасних контекстів 

аудіовізуальної культури. Хоча витоки естетизації, формування цього концепту 

можна виявити значно раніше. Так, про homo aestheticus як про новий 

специфічно сформований тип людини у XIX столітті говорив Ф. Ніцше [159]. 

Погляди вченого щодо естетики визначаються його розумінням життєвих 

сенсів світу, історичними вимірами культури у її поставанні як естетичного 

феномену. В естетизації Ф. Ніцше бачив єдиний шлях позбавлення від 
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метафізичних помилок до звільнення людини і до формування нових смислів 

«людини культури». У роботі «Народження трагедії з духу музики» Ф. Ніцше 

трактує розвиток антично-грецької цивілізації в естетичних сенсах полярності 

аполлонівського та діонісійського начал культури, кожне з яких має свій 

мистецький образ (скульптура та драматично-мусична трагедія), що символізує 

рівно-великі смислоконструюючі протилежності. Занурення автора у 

космогонічний аспект міфології дозволяє побачити ретроспективу європейської 

культури в моделі взаємодіючих сенсів: раціональної та ірраціональної основи 

життя. Цим «народженням духу» Ф. Ніцше ніби відтворюю смислову рівновагу 

як досконалість – застиглу красу давньогрецької скульптури, світла Аполлона 

та пристрасть почуття, життєвий цикл музики Діоніса. Отже, автор надає 

символічний код світоглядним конструктам Античної культури естетичним 

смислам наукового знання [159]. Проблему естетизації в контексті 

екзистенційних засад життя людини піднімає французький філософ                     

Ж.-П. Сартр. Він естетизує трагізм свободи вибору, водночас звеличуючи її 

сенс й усвідомлюючи приреченість мети. Однак і свободу, і неминучість 

самотності в цій свободі Ж.-П. Сартр естетизує в смислах культури, оскільки 

інші сенси стирають жорна екзистенції. Залишається смисл, якого тримається 

автор – здійсненність актора в своїй ролі має значення для публіки в театрі. 

Автор ілюструє своєю естетичною, мистецькою платформою моральні 

принципи свободи як сенси художньої творчості в екзистенційних вимірах 

власного пошуку[197]. 

Окремий вектор щодо розуміння процесу естетизації пов’язаний із 

поглядами сучасних дослідників. Так, початок естетизації трактується 

німецьким вченим В. Вельшем у відношенні до діяльності І. Канта. 

Незважаючи на те, що філософ багато зробив для становлення естетики як 

дисципліни зі своїм особливим предметом і визначеною структурою знання, 

однак В. Вельш адресує свої аргументи, пояснення аж ніяк не до естетичної 

системи І. Канта, а до зміни концептів реальності, що пов’язані з «критичною» 

серцевиною філософії мислителя, тобто до того перевороту, який І. Кант 
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здійснив, насамперед, у теорії пізнання, викладеної в «Критиці чистого розуму» 

[86]. В ній відображено зміну сенсів, уявлень про співвідношення між 

людською свідомістю і реальністю – саме цей вектор концепції філософа 

В. Вельш називає естетичним. Однак важливо також, що дана думка наводиться 

автором як фактично зрозуміла і не розвивається, а слугує смисловим 

плацдармом для міркування про суцільну естетизацію сучасної культури 

(термін «естетизація» є центральним для робіт В. Вельша). Дослідник зазначає: 

«З часів Канта мислення модерну виходило з інтуїції про те, що природа 

фундаментальних умов існування, які ми називаємо реальністю, є естетичною. 

Реальність знову і знову підтверджувалася в якості конституйованого не так 

«реалістично», як «естетично» [43, с. 82]. Ми припускаємось думки, що 

В. Вельш розуміє естетизацію (стосовно поглядів І. Канта) в якості смислів 

конструювання предмету реальності в свідомості суб’єкта й відповідно 

відмежування суб’єкта та метода пізнання (трансцендентальної перцепції) від 

того, чим є реальність у явищах. Таким чином естетизацією слід вважати 

принципи трансформації сенсів культури, в основу яких покладено 

протиставлення в межах однієї смислової системи: модерн – постмодерн, 

сакральне – профанне тощо. В самих трансформаційних змінах актуалізується 

перетворення протиставлення: долається диспозиція, знімаються обмеження. 

Отже естетизація відбувається у структурних переформатуваннях смислів 

культури процесом поширення естетичних кодів, знакових систем за межі 

традиційної сфери естетичного.  

Важливими в аспекті комунікативних вимірів трансформації культурних 

смислів, зокрема з точки зору проблеми естетизації, є теоретичні погляди 

«комунікативної дії» Ю. Габермаса. Подолання традиціоналізму в смислах 

раціональності, яка покладена в основу дії людини, й зняття інституціональних 

обмежень щодо прав на цю раціональність з боку таких систем, як наука, 

мораль, мистецтво тощо, становить принцип інтегративності життєвого світу й 

пояснює комунікативну стратегію вченого. Водночас, долаючи дистанцію між 

різними сферами знання, зокрема науки й повсякденності, неможливо, на думку 
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автора, досягти смислового взаємонаповнення цих контекстів, адже їх знання 

структуроване відповідно до різних систем його функціонування. Власне один 

із аспектів цієї невідповідності у випадку злиття різносмислових структур 

знання й проявляється естетизацією повсякденності. Дослідник висловлює 

думку про те, що занурення художнього прийому, «техніки» естетичного (без 

комунікативної осмисленості художнього) у повсякденність та неухильне 

зникнення рамок мистецтва веде до її естетизації, деформації смислів, що 

проявляється у нівелюванні художньої ролі їх трансляції. [225]. Ю. Габермас 

конституює засади раціональності в двох здавалося б протилежних векторах: 

пошуку універсальних смислових платформ комунікації та плюральності 

сенсів, інтерсуб’єктивності, цінності взаєморозуміння через дискурс без 

жодних партикулярних орієнтирів. Однак і в тому, що стратегія дослідника має 

два виміри, структуруюча межа яких долається цілісною концепцією автора, 

також проявляється тенденція естетизації як аспект трансформації смислів 

сучасної культури. 

У контексті досліджуваної проблеми слід звернутися до поглядів 

Ж. Бодрійара [28], який формулює свої уявлення раціонального через наскрізну 

щодо реальності, насамперед медіареальності, ідею «символічного обміну». В 

його конструкті естетизації смислова система потреб людини, життєвих 

цінностей є відтворенням медіа-ідеології (-технології) «суспільства 

споживання». Тобто продукуються не речі і товари, а сенси та міфологізовані 

стереотипи відносно необхідностей, які стають основою споживацького 

попиту. Проте остаточного задоволення цього попиту не існує, оскільки на 

зміну одному «симулякру» [28, с. 136] приходить інший, утворюється свого 

роду смисловий трансформер без життєвих сенсів, однак із символічною 

владою медіаінформації: реклами товарів, послуг, а головне – потреби в них у 

людини. Це характеризується автором як «симулятивна гіперреальність з її 

кризою репрезентації реальності: образ, представлений у сучасному мистецтві, 

науці, моралі, політиці, економіці, медіасфері тощо більше не виражає 

реальності і не зображує, й навіть не приховує її, і не вказує на її 
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незображуваність і невимовність, але набуває повної автономії і 

безпідставності» [28, с. 135]. В аспекті досліджуваної нами проблеми важливо 

зазначити, що трансформація культурних сенсів – символічна стратегія 

естетизації реальності є інформаційною владою смислопродукуючого конвеєра 

знаків (престижності, моди тощо) медіареальності.  

В. Беньямін вважає естетизацію і відповідну їй дереалізацію, навпаки, 

розвитком і порятунком раціональних принципів модерну, вступом у стадію їх 

повноцінного, зрілого існування. Негативний бік модерного проекту (ця 

проблема має сенсожиттєву актуальність в інтенціях першої половини ХХ 

століття) автор знаходить швидше в смислових засадах економічних структур, 

що «утримують» реальність, тобто гальмують її віртуалізацію. Ця думка 

випереджає на півстоліття процес віртуалізації реальності в сучасному його 

розумінні. Важливо підкреслити, що ми окремо не порівнюємо ті історичні 

контексти соціокультурної динаміки ХХ століття, в яких формувалися погляди 

дослідників – авторів теоретичних розробок, до яких ми звертаємось. Це 

незаперечно має значення, проте спрямованості нашої розвідки стосуються 

уточнень «естетизації» як концепту та проблеми культурно-смислової 

трансформації.  

Як вважає В. Вельш, є множинність способів застосування поняття 

«естетичний» в різних контекстах, що свідчить про семантичну різноманітність 

актуалізації цього терміна, оскільки «естетичними» характеристиками 

наділяють «почуття, відчуття задоволення, процес художньої творчості, ілюзію 

творчості у віртуальні грі тощо» [43]. Не абсолютизуючи думки автора з 

приводу категорії «естетичного», ми ґрунтуємося на академічних поглядах 

щодо її тлумачення. Проте наведена теза концепції В. Вельша кореспондується 

із тенденціями, принципами сучасного культуротворчого простору, рефлексія 

яких фокусує проблему на ідеї «естетичної інтенсивності» [63] культури. Щоб 

з’ясувати аспекти «естетичної інтенсивності», слід звернутися до її трактування 

в сучасному естетично-культурологічному дискурсі.  
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Так, зокрема, Г. Гумбрехт зазначає: «Те, що ми називаємо «естетичним 

переживанням», завжди наповнює нас особливим відчуттям інтенсивності, яке 

не знайти в історично і культурно конкретному світі повсякденності, де ми 

живемо. Переживання свідчить про те, що, з одного боку, вже відбулося чисто 

фізичне сприйняття, а з іншого, що тільки за ним слідує досвід як результат 

актів тлумачення світу. Те, що нас притягує в моменти естетичного 

переживання, не супроводжується ясним усвідомленням причин своєї 

привабливості, це завжди щось таке, чого не може дати нам повсякденне життя. 

Якщо вже ми припускаємо, що світ нашого повсякденного життя історично і 

культурно конкретний, тоді звідси випливає, що і предмети естетичного 

переживання теж мають бути культурно конкретними. Якщо естетичне 

переживання завжди провокується, завжди співвідноситься з моментами 

інтенсивності, які не можуть бути частиною того світу повсякденності, де вони 

мають місце, то звідси випливає, що естетичне переживання має бути на деякій 

відстані від цього світу повсякденності» [63, с. 61]. Таким чином автор збирає 

теоретичний конструкт (з елементів: «повсякденність», «культурна 

конкретність» та «естетичне переживання») таким, що вказує на «деяку 

відстань» від «світу повсякденності», водночас Г. Гумбрехт не пояснює цю 

«відстань», а надає її єдиний параметр – «відчуття інтенсивності». Тобто 

інтенсивність і є тим смислом, яким наділяється піднесеність того, що «не може 

дати нам повсякденне життя». Мова йде про особливу естетичну інтенсивність 

сучасного простору, де специфікою медіаконтекстів є адресне використання 

естетичних переживань (таких, що відрізняються інформаційною, емоційною, 

чуттєвою інтенсивністю) з метою викликати заздалегідь очікувану реакцію 

реципієнта. 

Теза Г. Гумбрехта ініціює необхідність рефлексії. В історико-

культурному просторі людства, за винятком того періоду європейської 

цивілізації, що почався з епохи Нового часу, на думку В. Бичкова [37], 

С. Аверінцева [2], не існувало естетичного як відповідного ряду явищ з точки 

зору окремого особливого погляду на ці явища. Лише західноєвропейська 
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думка, починаючи із вказаного періоду, фіксує те, що є властивістю 

культурного простору того часу, а саме відмінність між «рівною собі річчю та 

передуючим нашому спогляданню предметом» [241]. Інакше кажучи, 

досконалість за винятком цього періоду – це повнота буття, яку річ несе 

всередині себе і не існує смислів культури, які б конструювали окреме 

значення, що розкриває цю досконалість, тобто вона онтологічна. 

Продовжуючи цю думку слід зазначити, що не в усіх культурних традиціях 

можна провести межу між естетичними та позаестетичними сторонами життя. 

С. Аверінцев вказує: «Відсутність науки естетики припускає як компенсацію 

найсильнішу естетичну забарвленість всіх інших форм осмислення буття, так і, 

навпаки, виділення естетики в особливу дисципліну, яка компенсує 

деестетизацію світорозуміння, якою було сплачено народження 

новоєвропейської «науковості» і практичності. Поки естетики як такої немає, 

немає і того, що не було б естетикою» [2, с. 23]. Говорячи про медіакультуру та 

її вплив на повсякденність, тобто про той процес, що орієнтований, насамперед, 

на смисловий вектор сучасної західної цивілізації, ми помічаємо зворотну 

тенденцію. Таку, що пов’язана із специфікою «повернення» естетичного від 

ціннісно-смислового конструкту в атрибутивний іманентний ряд явищ 

культури, а саме: розкриваються межі художнього, естетично-осмисленого й 

естетичною інтенсивністю «наповнюються» комунікативні принципи 

медіатекстів, естетичними стають символічні коди семіотичних систем 

медіакультури. Важливо вказати, що зазначена специфіка «повернення» 

естетичного у формі естетичної інтенсивності комунікативних принципів, дій 

та явищ культури, є смисловою трансформацією, в якій не лише руйнується 

межа «естетичного» як способу відношення до дійсності й «естетичного» як 

іманентної властивості речі, а, на нашу думку, утворюється смисловий контекст 

«естетичної інтенсивності» як сенсопояснення природи (причини-потреби) 

стимуляції захоплень, почуттів реципієнта.  

Дослідник О. Аронсон зазначає: «Коли ми кажемо про телевізійний образ 

як про комунікативний, то маємо на увазі дещо принципово відмінне і від 
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лінгвістичної моделі комунікації, і від габермасівської концепції 

комунікативної дії. Комунікативний образ проявляється не стільки у сфері мови 

чи етики, скільки у сучасному інформаційному полі, де текучість, швидкість, 

штучність образів, принципова неможливість їх вхопити на рівні свідомості 

скорочує дистанцію, робить спільність-в-образі більш значущою ніж сам образ» 

[10, с. 272 ]. Отже естетична інтенсивність комунікативних образів медіа, які 

трактуються автором з точки зору сенсів спільності в них, є особливістю 

культурних смислів естетичної інтенсивності «сучасного інформаційного 

поля». 

Ще один аспект естетичної інтенсивності обґрунтовує у своїх поглядах 

В. Вельш. Він звертає увагу на особливий вимір естетичного, пов’язаний із 

смисловим контекстом віртуальності, вимислу, ігрового начала. Цей аспект, на 

думку автора, вказує на специфічно естетичний спосіб фіксування реальності: 

«Естетичний погляд на світ спрямовує себе виключно на поверхню і видимість. 

В цілому, естетичний світ надає відчуттям легкості, мінливості і безосновності. 

Звичайно, подібні визначення мають своєю основою припущення «реального» 

світу. Важкість реального постає як темний осад, на тлі якого естетичний світ 

створює свою блискучу форму. У контрасті із цим реальним естетичний світ 

сприймає характер зникнення, розчинення реального, схиляється до 

нереальності» [43, с. 82]. Процес естетичної інтенсивності В. Вельш пов’язує з 

посиленням цього аспекту – віртуалізацією, наростанням ігрового начала, 

легкості відчуття реальності, що, як він вважає, є дійсністю сучасної культури, 

тобто (на нашу думку) трансформованими культурними смислами – 

естетичною інтенсивністю інформаційних полів повсякденності – життєвого 

світу людини. Науковець також звертається до естетичного в оформленні 

середовища і до процесу «глобальної естетизації». Отже, естетична 

інтенсивність є віртуалізацією «розчинення реального», ви-мислом (курсив наш 

І.В.) як винесеним на інформаційну «поверхню» комунікативної системи 

культури сенсом її медіаестетизації. 
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Нарощуючи теоретичний контекст проблеми естетизації, естетичної 

інтенсивності як смислів сучасної культури, слід звернутися до поглядів 

дослідниці С. Ніконової, яка вказує: «Загальною естетизацією можна назвати, 

по-перше, проникнення мистецтва в життя, побудова життя за принципами 

мистецтва, придбання ним естетичного характеру; по-друге ж, залишання 

естетикою своїх певних, пов’язаних із класичним поняттям мистецтва кордонів. 

Проте в обох випадках ми стикаємося з наростанням уваги до того, що було 

включене в буквальне значення терміна «естетика» – увага до почуття, 

чуттєвості, інтенсивності емоційного переживання, чуттєвого сприйняття як у 

сенсі сприйняття органами почуттів, так і в сенсі підвищеної ефективності. 

Саме ці теорії позначають як основну тенденцію сучасної культури» [158, 

с. 35]. Звертаючись в тому числі й до термінології С. Ніконової, ми 

використовуємо поняття «поверхневої» естетизації, яка виражається у 

смислових вимірах трансформації реальності, проявляється в набутті 

естетичних властивостей комунікативним сенсами інформаційного простору 

культури. На думку авторки, відбувається «естетична обробка реальності» (слід 

зазначити, що «обробіток» є етимологічним сенсом культури), спостерігається 

тенденція організації життєвого світу людини за цими принципами, які стають 

новими смисловими конструктами сучасної культури.  

Естетизація медіареальності, естетична інтенсивність аудіовізуальної 

комунікації, яка обумовлює актуалізацію нових сенсів життєвого простору 

людини, стає естетизацією «образу світу» у наступному. По-перше, з точки 

зору деконструкції: суб’єкт - об’єктних відносин і диспозиції естетичного 

смислу (теоретичного конструкту естетичного почуття, досвіду, смаку, ідеалу 

тощо) та практичного сенсу; по-друге, в розумінні «поверхневої» естетизації як 

естетичної «обробки реальності» – моделювання життєвого світу 

повсякденності за канонами екранного дизайну й легкості, ігрового принципу 

та інтенсивності аудіовізуальних ефектів співбуття – «спільності - в - образі» 

(О. Аронсон) реальності. Проте важливо підкреслити, що культурні смисли 

«поверхневої естетизації» є також не одномірними. Якщо йдеться про 
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поверхню сенсу як «чисте становлення» (Н. Костенко), «тонку плівку на межі 

речей і слів» [70, с. 48], то витончена інтерпретація та інтуїтивне споглядання є 

особливим зануренням в серцевину смислу – ядро культури. Водночас, 

«поверхневість естетизації» вказує на безпідставність знаків, «симулякри» 

медіареальності. Таким чином естетичною інтенсивністю формується 

смисловий простір сучасної культури в розімкненому, амбівалентно 

орієнтованому конструкті естетизації «образу світу». Мозаїчність вимірів 

естетизації формує контекстуальність її сенсів як комунікативних стратегій в 

актуалізації інформаційної сфери культури.  

С. Ніконова вважає, що у сенсах естетичної інтенсивності 

конституюється новий тип особистості, а саме homo aestheticus, проте авторка 

визначає цим терміном не ті характеристики концепту лидини-естетичної 

Ф. Ніцше, в якому філософ акцентував ідею особистості-творця культури за 

принципами естетичного конструювання світу, і також не ті риси людини-

естетичної, про які говорить представник франкфуртської школи Г. Маркузе 

[145], протиставляючи її «одномірній людині»(сенс гармонізації, високої 

духовності людини-творця, який має усвідомити суспільство «масового 

споживання» індустріальної епохи); йдеться радше, на думку С. Ніконової, про 

сучасний нам тип особистості. Це людина, що естетизує свій життєвий простір 

за принципами і смислами аудіовізуальної культури. Засвоюючи прийоми, 

якими збурюються почуття, орієнтуючись на приклади медіакомунікації, homo 

aestheticus мімікрує, наслідуючи аудіовізуальні сенси – симулякри «поверхневої 

естетизації». На думку авторки, це проявляється не стільки в прикрашанні 

дійсності, скільки заглиблює трансформацію смислів до уявного порятунку «від 

реальності» в актуалізації для себе сенсоконстуюючого потенціалу 

віртуального світу. В. Вельш зазначає: «У межах естетизації свідомості ми не 

бачимо більше перших або останніх підстав сущого; швидше реальність 

представляється результатом процесу, який раніше був знайомий нам лише у 

сфері мистецтва – вона «сотворена», мінлива, необов’язкова, безпідставна 

тощо» [43, с. 83]. 
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Аналізуючи вектори трансформації смислів в контексті аудіовізуальної 

комунікації, необхідно звернутися до виявлення специфіки цього процесу, як 

такого, що обумовлений інтенціями естетичної інтенсивності медіакультури. 

На нашу думку, акцентована естетична інтенсивність: ефект співбуття у 

поєднанні із чуттєвою незануреністю, легкістю – ненапружуючою 

безпідставністю, наочністю образів медіа у реаліях повсякденності ініціює 

формування ціннісно-смислової значущості запропонованої експресії, 

видовищності емоцій та переживань. Утворюється циклічність «символічного 

обміну» (Ж. Бодрійар) в соціальній системі: візуалізовані образи віртуальної 

реальності медіа відповідають смислам бажаного, цінного в розбудові 

життєвого світу. Це у свою чергу обумовлює потребу людини щодо їх 

отримання, а сьогодні ще й оптимізації медіапродукту. Виникає ситуація, про 

яку пише американський культуролог Д. Рітцер [186], вводячи такі поняття, як 

«ігроїзація», «макдональдизація суспільства» – коли товар йде в комплекті з 

іншим товаром, пакетом послуг. Людина отримує інформацію в режимі 

ефектної презентації, проте сам підхід в естетичній інтенсивності 

медіапростору «наштовхується» на суто онтологічні параметри: коли екран, 

монітор тощо просторово відокремлюють відчуття, зокрема, в тому, що 

засновано на тілесних константах буття людини. Українська дослідниця 

М. Наумова вказує: «Тілесністю визначається можливість самої присутності в 

світі й ефективність самореалізації. Досвід тіла, який мають агенти як живі й 

наділені почуттями істоти, визначає або фундує розуміння й дію в світі, є 

підґрунтям всього репертуару наших практик» [157, с. 183]. Аудіовізуальні 

контексти медіакомунікації звернені, таким чином, не до «підґрунтя … наших 

практик», а до фрагментів «досвіду тіла». Отже смислові проекції «всього 

репертуару» компонуються в зоро-слуховий сегмент інформації, а «сама 

присутність» агента комунікативної дії не кореспондується із його 

«тілесністю». Авторка далі висловлює наступну думку: «Наша мозаїчна 

культура – це культура нечутливості. Оцифровка образної, звукової, тактильної 

й нюхової інформації ослаблює безпосередні відчуття» [157, с. 190]. Ми 



159 

вважаємо, що естетична інтенсивність є компенсаторною стратегією 

відстороненості «досвіду тіла», елементом культуротворення смислів 

«тілесності» в аудіовізуальній комунікації медіа. Тому перше, що привертає 

увагу (та не потребує додаткових роз’яснень) в конструюванні цих сенсів – це 

гіпертрофована присутність образів «тілесності» (від фрагментів зображення до 

символічної конотації) в медіапросторі. Саме всезростаючий достаток, 

інтенсивність цитат цих образів «апелює» до «ефективної самореалізації» 

суб’єкта комунікації, проте трансформація смислу «тілесного досвіду» визначає 

наступне: «… почуття, які виникають у результаті споживання, чужі, штучні, 

позбавлені об’єму, як і тіла на екранах медіаносіїв. Провоковані емоції 

сприймаються як синтетичні, бо в них не вкладено тіло, вони не наші саме 

тому, що не потребують жодного руху, жодного ризику» [157, с. 190]. У 

трактуванні М. Наумовою «штучних почуттів» присутня аргументація 

«тілесної» незадіяності споживача медіапродукту та справжня емоція 

дослідниці. Проте, ми не поділяємо в повній мірі судження авторки, зокрема в 

наступному. Процес естетизації медіареальності (у значенні нівелювання межі 

дійсної та віртуальної реальності) зумовив трансформацію оціночних критеріїв 

щодо справжнього та штучного, натомість актуалізував смисли візуальної 

(наочної), аудіальної (стереоакустичної) присутності образів «тілесності». 

Тобто, естетична інтенсивність як ефект співбуття – «спільності - в - образі» 

(О. Аронсон) та стрімкий розвиток медіатехнологій спрямовують заповнення 

лакуни «тілесності» її аудіовізуальними конструктами смислів. 

В. Беньямін зазначав: «Наші шинки та наші вулиці, наші офіси і 

мебльовані кімнати, наші вокзали та фабрики, здавалось, безнадійно заточили 

нас. Як раптом з’явилось кіно і в лічені долі секунди вщент рознесло цей світ-

темницю, й тепер ми можемо серед далеко розлетівшихся його уламків 

спокійно і сміливо вирушити у подорож» [259, с. 238]. Попри оптимістичний 

тон автора відчувається іронія щодо «уламків світу» та «сміливої подорожі». З 

цього приводу Л. Манович [144] у контексті проблеми «екрану та тіла» 

висловлюється наступним чином: «Ціною цієї віртуальної подорожі була нова 
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інституційна нерухомість глядача» [144, с. 69], дослідник підкреслює тілесну 

замкненість «бранців» кінотеатрів. В цьому аспекті слід зазначити, що 

подолання дистанційованості «досвіду тіла» (М. Наумова) відбулося як 

створення нового формату зйомки та демонстрації кінострічок – 3D, в яких не 

стільки тематичний, художній їх вплив на реципієнта мав приголомшливе 

значення, як ефект присутності – смисл «спільності - в - образі» (О. Аронсон). 

Тобто співбуття у віртуальній реальності «виплескується» водоспадом на 

глядача (або іншими аудіовізуальними ефектами), не залишаючи шансу сенсам 

обмеженості, віддаленості «досвіду тіла», зоро-слухова наочність образів 

перетинає межу очевидності екрану. «Нова інституційна нерухомість глядача» 

(Л. Манович) поступається місцем «тілесним маніфестаціям» (О. Гомілко [60]): 

фізичній активності реакцій реципієнта (спонтанні жести, міміка) – «досвід 

тіла» під аудіовізуальним натиском смислу співбуття в образі (бажаного або 

загрозливого та небезпечного) змушує переживати справжні емоції. Важливим 

кроком стратегії заповнення смислів тілесності є зазначений М. Наумовою 

напрям модернізації медіа: «… сучасні комунікативні технології близькі до 

здійснення мрії про всюдисущність, про те, щоб зробити наші переживання 

незалежними від місць, зайнятих нашими тілами в просторі» [157, с. 190] На 

нашу думку, сьогодні важко визначити що в культурно-смисловому аспекті ми 

в більшій мірі ідентифікуємо в якості реальності: «досвід тіла», який маємо 

«до» (або «без») медіаприладів чи інформаційно-комунікативні техно-

можливості в «ефективності самореалізації» (М. Наумова) незалежно від часо-

простору нашого місцезнаходження.  

Отже окремої уваги, відповідно до розглянутих точок зору, потребує той 

аспект смислів тілесності, який акцентується дослідниками в якості 

безпосередньої (тобто не опосередкованої екраном) присутності. У 

пізнавальних вимірах це кореспондується із проблемою, яку зазначають 

І. Бурчик, Я. Потапенко: «Фундаментальну роль для культурологічного 

осмислення тілесності на початку ХХІ століття відіграє та обставина, що ця 

категорія, за словами М. Можейка, позначаючи «факт присутності людини у 
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власному тілі», сконструйована в контексті традиції, яка долає потрактування 

суб’єкта як трансцендентального…» [177, с. 339]. Аналізуючи комунікацію в 

критеріях глибинних сенсів спілкування слід підкреслити, що ми приєднуємось 

до точки зору авторів про таке. Повнота комунікації як наповненість процесу 

переживаннями має особливий когнітивний (у цілісності сприйняття) та 

ціннісно-смисловий контексти реалізованості у випадку місцезнаходження – 

присутності людини у просторі спілкування, отже в умовах, коли учасники 

комунікації в змозі сприйняти, оцінити все відносно власних відчуттів, досвіду, 

певного мікроклімату співприсутності тощо. Проте зазначене потребує 

уточнення: ми далекі від твердження, що повнота спілкування як його 

смислореалізація може відбуватися лише у спосіб місцезнаходження суб’єктів 

комунікації, умовно кажучи, на відстані витягнутої руки. Подібна 

категоричність залишила б за межею ціннісних вимірів спілкування багато тих 

випадків, які є не просто повнотою комунікації, а завдяки ним сформувалися її 

культурні сенси. Так спілкування, зокрема листування між двома закоханими 

(або тими, що мають спільні інтереси), насамперед власноруч написаний текст, 

наділяє лист особливим тактильним значеннями: його торкалася рука 

небайдужої тобі людини. Можна також акцентувати потенціал не лише 

вербальних смислів листа, а й інші візуальні аспекти – почерк, графічність 

тощо. З розвитком звукозапису значення вишуканого подарунку набула така 

форма листування як голосове звернення, коли побажання людині передавалося 

і в сенсах інтонації, сили, темко-ритму звучання. Іншим прикладним аспектом 

унікальної історико-культурної цінності комунікації є мистецтво. Скажімо, 

зображена картина на поверхні холста, що як ширма – тобто екран (у перекладі 

з французької мови) захищає внутрішній світ автора, в якій простір спілкування 

обумовлений її художнім ресурсом впливу на реципієнта. Це може бути 

контекст смислів, що відкривається для людини й через тривалий час після 

безпосереднього сприйняття мистецького твору. До того ж «досвід тіла» 

реципієнта збагачується сенсом власної легкості, піднесеності в умовах 

повсякденності. Також важливо підкреслити такий феномен історично-
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віддалених відкритих «листів» представників первісної культури як наскельний 

живопис (або мегалітичні споруди), в яких акумульований цілий спектр 

смислів. В тому числі і сенси «тілесності, щільності, опірності» (М. Наумова) – 

сам матеріал, що «не боїться часу», лише підкреслює кам’яну 

монументальність, грандіозність цієї комунікації, стає символічним кодом 

значень «тілесності» як предметної наповненості простору та часу культури.  

Таким чином слід констатувати в аспекті проблеми тілесності: «досвід 

тіла» та фізична співприсутність суб’єктів спілкування щодо культурних сенсів 

та ціннісних вимірів комунікації не є тотожними. На нашу думку, в історичній 

динаміці розвитку її типів відбувається смислова трансформація тілесності у 

напрямах аудіовізуального, тактильного комплексу сенсів, які характерно 

представлені у різновидах спілкування. Так до одного із аспектів цього питання 

в семіотичному підході звертається Ю. Кристева, аналізуючи «анафоричну» та 

змістовну функції жестів у комунікативному сприйнятті «репрезентованого 

смислу». Дослідниця зауважує: «… жестова функція складає той фон (а 

можливо проміжний ланцюг?), на якому здійснюється певний процес – процес 

семіотичного виробництва; останнє може бути сприйнято у вигляді 

фіксованого, репрезентованого смислу лише на стадії усної мови або письма. 

До звуку голосу або до накреслення і за ними стає наявною анафора – 

вказуючий жест, який встановлює зв’язки та елімінує сутності» [107, с. 122]. 

Ю. Кристева звертається до різних вказуючих позначень (які символічно 

пов’язані з чоловічою маскою, ініціацією хлопчиків тощо) семіотичної системи 

африканського племені догонів та ілюструє прикладами наявність двійникового 

знаку, що репрезентує стадії – етапи формування комунікативної структури 

мови цієї народності. На нашу думку, подвійне позначення відображає (окрім 

інших аспектів, досліджуваних авторкою) смисли тілесності, переведені 

символічним кодом у предметність, графічність семіотичної системи. Наданий 

приклад розширює комунікативний контекст й підтверджує принцип 

трансформації, а не зникнення вказаних сенсів. 
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Керуючись єдиним принцип ми вважаємо актуальним звернення до його 

реалізації в сучасній медіакомунікації. М. Наумова в аспекті проблеми 

віртуальності акцентує, що «тіла виключаються з обігу соціальності, але в 

кіберпросторі створюються образи реальних атрибутів інституційності» [157, 

с. 191]. Тобто віртуальні образи через процес комунікації конституюють смисли 

дійсної реальності. Дослідник О. Назарчук зауважує: «Комунікація в сучасному 

суспільстві, немов кровоносна система, повинна пронизувати все і вся, кожну 

соціальну клітинку, інакше неминуча атрофія цих ділянок і органів, що 

загрожує хворобою цілого організму» [156, с. 313]. Отже смисли спілкування 

насамперед пов’язані не з технологіями, а з «долями світу» (О. Назарчук), 

цілісністю соціального «організму» буття. Щодо засадничих принципів – сенсів 

як таких, що визначають собою простір сучасності, надаючи йому базовості, 

фундаментальності в підґрунті культурної пам’яті, нам виявляється важливим 

таке трактування. Сама природа комунікації глибоко занурена, а зрештою 

невіддільна від соціальної природи людини. Спілкування – це не спосіб і не 

механізм, це та єдино можлива форма суспільного буття людини, яка 

забезпечує їй відчуття «Іншого» поруч. «Іншого», що існує в тому ж 

онтологічному вимірі, актуалізує життя в аналогічних чи неподібних, однак 

сенсопрактичних культурних здійсненнях. Важливим є самоусвідомлення або 

нерефлексуюче прийняття себе серед інших: таких, що близько і поруч, таких, 

що далеко й людина не може відчувати їх серцебиття, переживати 

безпосередність їхньої присутності, проте, знає (приймає смислами «досвіду 

тіла», розуму, інтуїції), що всіх об’єднує сенсонаповненість простору і часу 

буття. Та якими б різними не були культурні координати, сама реальність 

кожного як реальність «людини серед людей» є континуумом спілкування.  

В аспекті проблеми трансформації смислів тілесності слід зазначити 

естетичну інтенсивність медіа, що проявляється: по-перше, як видовищність 

аудіовізуальної комунікації та, по-друге, через занурення суб’єкта у 

віртуальний простір – сенс «спільності - в - образі» (О. Аронсон), «реальність 

атрибутів інституційності» (М. Наумова). Кожний компонент видовищної дії 
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апелює до аудиторії в цілому та звернений до глядача зокрема. «Система 

впливу є розгорнутою на глядача (не перед глядачем, не для глядача, а на 

глядача), вона складається з мови (слово), пластики (жест), предметного 

середовища та динамічних ефектів» [155, с. 183]. Підкреслюючи цей нюанс, 

С. Шаумян наголошує на тому, що видовище, його елементи спрямовані на 

сприйняття й оцінювання «активно діючої колективності» [235]. Отже, 

зазначене оцінювання ефекту співбуття у сенсі цінності спільного переживання 

образу реальності є вектором трансформації смислів дійсності, 

«матеріальності» у віртуальній реальності медіакомунікації. Також важливими 

є динамізм аудіовізуальних елементів впливу як структурування фрагментів 

сенсу «досвіду тіла», що в системі видовищності образу посилюють ефект 

справжності як покращеної версії дійсності. Попри визначені аспекти, нам 

вважається важливим те, що видовищність виявляє кульмінаційний сенс 

пафосності видимого. Цей фактор (видимість) у видовищності кореспондує із 

концептом «на-очність» у трактуванні аудіовізуальної культури К. Батаєвою. 

Авторка звертається до пояснення Е. Гуссерля: «на-очність є схоплення самої 

сутності в модусі «вона-саме» за умови повної достовірності його буття, 

унеможливлюючи будь-який сумнів» [66, с. 69-70]. Водночас К. Батаєва 

наголошує, що є «… зоровий параметр природного споглядання, бачення того, 

що річ, яку спостерігаєш зором, справді існує (існує в об’єктивній реальності 

або у свідомості спостерігача). Зоровий аспект концепту, що розглядається, 

особливо наочний – при написанні з дефісом – «на-очність»: безсумнівним і 

достовірним (тобто очевидним) є те, що «бачать очі», що знаходиться перед 

очима, що підтверджує свою життєву реальність видимою тут присутністю» 

[14, с. 62]. Нам вважається, що на-очність як аспект видовищності, підсилений 

естетичною інтенсивністю її засобів, є особливо значущим. Ми відштовхуємось 

від того факту, що побачене з ефектом видовищності набуває смислового 

онтологізму у сприйнятті реципієнтом.  

У контексті видовищності особливої ролі набуває «звучання» медіасфери. 

В одній із своїх праць Ж. Дерріда [72] розглядає голос як «присутність» 
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ідеального, що виражає сенс і не потребує позначення. Він не має символічного 

відображення смислу, крім ототожнення із суб’єктом, що його промовляє. 

Ю. Кристева зазначає: «… відштовхуючись від принципів грецької філософії … 

звук розглядається в якості пособника ідеї, отже, в якості головного засобу 

розумової діяльності…» [107, с. 116]. З точки зору динамізму, масивності 

звучання як елементу видовищності актуалізується вираженість сенсу – його 

присутність у сприйнятті реципієнтом. Звук, як і слово, образ, інтонація, має 

свої часові параметри через організацію звучання (беручи до уваги його різні 

змістовні характеристики). Відбувається формування певної темпоритміки як 

виміру культурного смислу медіачасу. Звучання від свого початку до кінця 

задає рух, динаміку розгортання часу соціальної реальності, також воно є 

певною поліфонією – і в цьому аспекті час присутній у характеристиці звуку як 

співіснування в одному часовому діапазоні різних аспектів сенсу. 

Проблема естетичної інтенсивності медіакомунікації має, на нашу думку, 

ще один аспект трансформації смислів тілесності. Р. Барта акцентує: «…коли я 

відчуваю, що потрапляю в об’єктив, усе змінюється: я конституюю себе у 

процесі «позування», я миттєво фабрикую собі інше тіло, заздалегідь 

перетворюючи себе на образ» [12, c. 314]. Утворюється проекція сенсів 

аудіовізуального образу людини й формується самоідентичність з точки зору 

власного медіазображення. Тобто візуальні характеристики зовнішності не в 

критеріях тілесних констант людини, а в її екранному відображенні.  

Отже, нами розглянуті аспекти теоретичного розуміння та практичного 

втілення естетичної інтенсивності сучасної медіасфери як такі, що спрямовують 

зміни культурних смислів соціальної реальності. Виникає наступний контекст 

сенсів культуротворення: по-перше, процес естетизації уможливлює 

анулювання диспозиції віртуальної та дійсної реальності; по-друге, естетична 

інтенсивність виражається у нарощуванні видовищності, «ігроїзації» 

(Дж. Рітцер) та, по-третє, «людина естетична» (С. Ніконова) розбудовує 

життєвий простір, орієнтуючись на приклади аудіовізуальної комунікації. 

Естетична інтенсивність втілюється у розширенні впливу віртуальної 
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реальності на повсякденний світ людини, що дозволяє експлікувати естетичну 

інтенсивність як аргумент нівелювання контрасту «темного осаду реальності» 

(В. Вельш) й блискучої форми віртуальності, що смислотрансформує її 

сприйняття у покращену версію дійсності.  

 

 

3.2. Естетичні коди культурних смислів аудіовізуальної комунікації 

Естетична інтенсивність, зокрема характеристика культурних смислів, що 

репрезентує медіакультура, проявляється крім розглянутого вище також в тих, 

на перший погляд, суто прикладних, навіть предметних втіленнях формату 

аудіовізуальної комунікації, які пов’язані з трьома базовими екранами, крізь 

межі та контур яких людина екстраполює практичний досвід із світу 

віртуальної реальності. Це символічне закріплення й сприйняття сенсу через 

форму монітора комп’ютера та екрана телевізора, кіноекрана. Послуговуючись 

поглядам Ч. Гіра, Л. Мановича ми фокусуємо проблему трансформації сенсів на 

з’ясуванні специфіки символічних кодів різних знакових структур екрану 

медіакомунікації. Насамперед, важливо розкрити тезу Ч. Гіра щодо іконічної 

особливості монітора комп’ютера та міметичної – телеекрана в широкому 

контексті культуротворення. 

Історія людства має накопичувальну особливість текстів культури. 

Сучасна репрезентація культурної пам’яті відображає організацію, певне 

оформлення сенсів у семіотичних системах соціальної спрямованості. Смисл, 

апробований у відповідній формі знаків, закріплюється за нею. Згодом форма 

виступає символом сенсу, оскільки історично випробувані форми мають набуту 

соціальну універсальність. Вони спрямовують сприйняття людиною певного 

інформаційного об’єкта у вектор-траєкторію вже закодованого смислу в цій 

формі (згорнутого в символічному вираженні). Так Е. Кассірер на прикладі 

історичних етапів розвитку такої форми культури як мова, розглядає перехід 

від «дійсного наслідування» до «чистої самостійності, якою виступає функція 

смислу». Автор вказує на те, що «… замість мімічного або аналогічного вперше 
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досягається ступінь символічного вираження, яке, відокремившись від будь-

якої подібності до предмету, саме в цій відчуженості й набуває новий духовний 

зміст» [92, с. 47]. Аналізуючи мову, автор порівнює процес її розвитку із 

іншим, що проявляється у «побудові світу естетичних форм». Попри те, що 

вчений визначає цей світ, як «інший духовний вимір» і вказує на те, що «смисл 

художньої форми вперше виникає лише там, де сприйняття від'єдналося від 

безпосереднього враження», він акцентує: «… навіть перша фаза художнього 

формоутворення чітко відокремлена від будь-якого «наслідування», та все ж 

таки тут, на більш високій сходинці, знову проявляється те ж типове 

роз’єднання» [92, с. 48]. Посилаючись на дослідження Й. Гете, Е. Кассірер 

стверджує, що «шлях від наслідування до чистого символу (об’єктивності 

художнього духу) мистецтво проходить так само, як проходить мова» [92, 

с. 49]. Таким чином свого роду полюсами переходу й, відповідно, діапазону 

сприйняття смислів в таких формах культури як мова та мистецтво є принципи 

міметичного і символічного їх вираження. 

Візуальний як наочний режим комунікації суб’єктів, що ґрунтується на 

властивостях зору, в історії світового мистецтва, художньої культури, у 

широкому спектрі зорової комунікації формує два аспекти сприйняття. 

Аудіокомунікація як, відповідно, звуковий засіб комунікативних відносин, 

також кореспондується із цими аспектами. Перший – це реалістичне 

сприйняття побаченого і почутого (видиме й почуте в режимі відображення 

реальності або в тій формі, яка співвідноситься з реальністю), отже семіотична 

система такого типу комунікації має широкодоступний принцип кодування 

інформації та величезний спектр самих кодів, оскільки вони є змінними в 

залежності від теми, сфери знань, аудіовізуальної стилістики тощо (це питання 

у своїй концепції розглядає У.  Еко [250]). Та другий аспект – режим 

сприйняття та розбудови світоосмислення, який відбувається як процес 

символічного кодування знаків, що шифрують і згортають інформацію, тому 

мають значно більший потенціал в інтерпретації значень й оптимізації знакових 
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систем. Прикладом може слугувати бінарний код сучасних цифрових 

технологій. 

Виходячи з того, що вказані аспекти є інформаційною основою 

комунікації, ми вважаємо за потрібне розглянути культурні смисли з цієї точки 

зору. Окремо слід зазначити, що згідно із сучасним контекстом ролі естетизації 

реальності, та зокрема поглядами А. Берліанта, який звертається до визначення 

естетичного об’єкта на основі понять «ситуація», «подія», «досвід» і пропонує 

розширене тлумачення естетосфери включно із розумінням всього, що оточує 

людину, олюдненої діяльності у просторі [260], ми продовжуємо звернення до 

питання естетизації медіареальності з метою з’ясування особливостей кодів 

знакових систем екранної комунікації, також орієнтуючись на принцип 

класифікації кодів, актуалізований у концепції У. Еко, визначаємо їх 

естетичними. 

Сучасна аудіовізуальна культура, зокрема у формах вказаних вище 

екранних та інформаційних її різновидів, має іконічну і міметичну основу. 

Оскільки культурні смисли в існуючому сьогодні просторі актуалізуються в 

умовах його естетизації, тобто перерозподілу сформованих принципів 

функціонування художньої сфери на основі відображення їх у широкому 

форматі повсякденності, відбувається певна поляризація у сприйнятті 

інформації. Утворюються різні екранні мови, якими здійснюється комунікація. 

Перша з них не потребує додаткових комунікативних заходів, крім 

безпосередньої участі реципієнта в процесі її сприйняття. Вона базується на 

міметичному принципі відображення дійсності. Формат другої мови 

визначається обізнаністю користувача – наявністю або відсутністю додаткових 

знань тих семіотичних систем, що становлять знаково-смисловий контекст цієї 

мови. Насамперед йдеться про комп’ютерний формат комунікації, який Ч. Гір 

визначає як іконічний, беручи до уваги символічний принцип організації 

аудіовізуального процесу сприйняття. В цьому аспекті слід зазначати, що 

різниця між двома принципами екранної комунікації не нівелює такого факту, 

як скажімо презентації в телевізійному форматі художніх творів, чи 
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використання окремих прийомів, яким властива символічна система. Або, 

навпаки – екран комп’ютера може функціонувати сьогодні як телеекран. Також 

сучасні медіатехнології розвиваються у взаємопроникненні цих принципів 

аудіовізуальної комунікації. Однак визначальною є сама зоро-слухова стратегія 

сприйняття реципієнтом інформації в двох культурно-смислових векторах 

семіотичних систем медіасфери. 

Мімесис як антична теорія походження мистецтва, що знаходить своє 

підтвердження в різних історичних періодах, сьогодні має більш широке 

культуротворче значення. На це вказує український вчений Ю. Легенький, 

говорячи про мімесис та катарсис: «Естетичні форми ідентифікації відомі як 

мімесис і катарсис. Хоча ці поняття вироблені в часи Античності на матеріалі 

старогрецької трагедії, їх використовують на позначення діючих механізмів 

культуротворчості. Мімесис – це будь-яка форма уподібнення в культурі, 

катарсис – почуттєвий колапс, звільнення енергії, розрядка. Художніми 

формами культурного ототожнення є їх одивнення (В. Шкловський) і залучення 

до художнього світу, ефект входження глядача в художній простір і час. Це 

найбільш усталені форми, які мають добре обґрунтовані визначення в 

спеціальній мистецтвознавчій та естетичній літератури» [114, с. 28]. 

Медіакультура орієнтує суб’єкта комунікації в наслідуванні смислів, 

репрезентованих в екранній трансляції певних сюжетів дійсності, які 

спонукають до дії й нерідко слугують прикладом для відтворення ціннісних 

контекстів у повсякденності. Адже, як вказують: англійський дослідник 

Д. Елкінс: «…є тільки я, що стоїть перед картиною» [252, c. 40] та українська 

авторка О. Пушонкова «процес переосмислення стає все складнішим, тому 

більш простим є вихід у нарцисистську проекцію самого себе» [183, с. 8]. В 

медіапросторі розгортаються варіанти «візуальних полів» (М. Мерло-Понті) як 

способів реалізації людини, стандартів вибору в широкому діапазоні 

можливостей, залишається лише діяти згідно із запропонованим орієнтиром. 

Враховуючи масову аудиторію телебачення, умови сприйняття аудіовізуальних 

сегментів інформації, міметичну стратегію комунікації, його семіотичні 
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системи звук-зображення орієнтовані на встановлення простого коду, який 

обумовлює мінімальне «число операцій вибору» (У. Еко) значення. Прикладом 

оптимальної «комплектації» діапазону зчитування сенсів може слугувати 

реклама, оскільки цей вид комунікації пропонує аудіовізуалізований «набір» 

успішності для прямого нерефлективного наслідування того, як стати 

красивою, заможною та щасливою людиною. Отже як канал сприйняття 

інформації він володіє «обмеженою пропускною здатністю» (У. Еко) значень, 

спроектованих з метою прямого відтворення реципієнтом у повсякденності. 

Представник франкфуртської школи Т. Адорно так говорить про 

художній простір культури: «Надлишок інтенцій свідчить про те, що 

об’єктивність творів не зводиться без залишку до мімесису. Об’єктивним 

носієм інтенцій у творах, які синтезують окремі індивідуальні інтенції, є їх 

зміст. При всій проблематиці, з розглядом якої він нерозривно пов’язаний, від 

якої він цілком залежить, при всій очевидності того, що не йому у творах 

мистецтва належить останнє слово, він зберігає свою значимість» [4, с. 45]. 

Отже, йдеться про інтенції смислу, які є вирішальним «надлишком» принципу 

наслідування в художніх творах. Автор у якості об’єктивного носія інтенцій 

визначає зміст. Орієнтуючись на точку зору Т. Адорно ми вважаємо, що 

телеформат аудіовізуальної комунікації сконструйований на основі кодових 

орієнтирів змісту, як інформаційних блоків, в яких інтенції смислу акумулює 

чітко визначений жанр, сюжет, тип повідомлень. Це дозволяє організувати різні 

комунікативні сегменти телебачення (програму передач, повторюваність 

рубрик в часі, рекламний супровід телеефіру тощо) в зручній ідентифікаційній 

схемі операційного вибору. Отже, міметичний принцип проявляється як 

система наслідування та повторюваність цієї схеми – свого роду фреймовий 

підхід (аудіовізуальні рамки структури змісту) в систематизації 

телекомунікації.  

Медійний простір наповнений образами, які провокують та приваблюють 

людину своєю видовищністю, успішністю, тому орієнтують на інтерпретацію 

цих сюжетів, тем у власному життєвому світі. Осмислення, саморефлексія не 
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кореспондуються із видовищністю і фреймовим схематизмом, що 

підпорядковані меті швидкого «зчитування» та наслідування сенсів. Сучасні 

медіа пропонують різні можливості щодо інформаційної компетентності, 

задоволень художніх, емоційних потреб, але фактично зумовлюють вибір 

визначеною пропозицією (шоу, ігри та інше). Вказані пропозиції завжди 

заздалегідь сплановані, а людина виступає учасником «символічного обміну» 

(Ж. Бодрійар) медіапрдукту. Також слід зазначити, що медіарозваги 

естетизовані – мають жанрові характеристики сприйняття. Дослідниця 

І. Покулита акцентує: «Саме чуттєва конкретність творів художньої культури, 

які презентують засоби масової комунікації, робить їх максимально 

доступними адресату. Жанри цих творів розраховані на публіку, обмежену у 

сприйнятті багатьма соціальними факторами, один з яких – фактор часу. […] 

жанри сучасної масової культури розбудовані за принципом семантичних кодів 

традиційних художніх моделей» [174, с. 210]. Таким чином міметичний 

принцип має реалізацію в змістовній, форматній (жанри, аудіовізуальні моделі) 

навігації реципієнта в інформаційному просторі медіакомунікації. 

Отже сучасна комунікація включає в себе різні форми і характеризується 

жанровим різноманіттям. «Виділяються такі різновиди, що основані на ознаках 

класифікаційного відбору, як: електронна пошта, розмови, дошки оголошень; 

комп’ютерні конференції; синхронні й асинхронні чати, форуми, віртуальні 

світи і веб-тексти; домашня сторінка та інші» [89, с. 43]. Також існують 

інформативні жанри – новини, науково-освітні та художньо-літературні; 

розважально-комерційні тощо. За твердженням Л. Капанадзе, ці жанри можна 

охарактеризувати як такі, що «тяжіють до письмових текстів; вони є своєрідним 

гібридом письмового та усного тексту, найхарактернішим прикладом якого 

виступає, безумовно, чат» [89, с. 42]. Говорячи про сучасні медіа як про 

особливе середовище комунікації, слід зазначити, що «виникає нова форма 

мовної взаємодії – писемно-розмовна, яка успішно реалізується на форумах, у 

блогах, на конференціях, в електронному листуванні тощо. Ця форма 
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спілкування має «власну мову» [108, с. 184], в якій поєднується як символізація 

певних елементів, так і підхід дублювання існуючих аспектів взаємодії.  

Таким чином людина як суб’єкт комунікації, занурюючись в 

мультимедійні контексти, наслідує культурно-смислові стратегії 

медіареальності, оскільки ідентифікує себе за цими критеріями. Так дослідниця 

О. Пушонкова у з’ясуванні моделей ідентичності в дискурсі травми 

соціотрансформацій (авторка розуміє травми, ризики культурних змін як 

чинник смислотворення) зазначає: «У травматичній свідомості є один шлях – 

«вимушене повторення», рух по колу, утворення смислів не за ціннісними 

характеристиками, а за несвідомими мотивами повторення» [183, с. 6]. Отже, 

медіареальність інтегрує конотації, образи, що «розповідають» людині про неї 

ж саму, спираючись на традиційні культурні сенси, пропонуючи способи буття 

великого діапазону вибору. Принцип мімесису зумовлює організацію 

синкретичної, міфологічної єдності сфер (дійсної та віртуальної) реальності: 

людина в її смислових орієнтирах наслідує медійні сенси культурної 

ідентичності.  

Окремої уваги потребує іконічний принцип аудіовізуальної комунікації. 

Особливе місце щодо цієї основи формування смислових контекстів посідає 

комп’ютерне моделювання – створення віртуальної реальності як знаково-

символічної стратегії соціального дизайну об’єктивної реальності (наприклад, у 

формі комп’ютерної гри). Говорячи про феномен комп’ютерної революції, що 

приводить до перетворення технічного засобу на проектуючу технологію, 

мережеву модель соціальної комунікації як чинника культуротворення, слід, 

насамперед, розглянути роль іконічного знаку (як зорового символу, що 

максимально згортає та акумулює смислові характеристики об’єкту) в 

трансформації культурних сенсів медіареальності. Комп’ютерне моделювання 

та його результат у своїй основі мають спеціальні мови програмування (С++, 

Java та інші), які відображають іконічну природу цих семіотичних систем. Ці 

мови програмування забезпечують мережеві операційні системи за допомогою 

іконічних знаків, символів які набувають кроскультурної глобалізованої 
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природи – структури, що мають оптимальні коди й широкий горизонт 

семіотичного потенціалу. Згідно із поглядами У. Еко іконічний принцип має 

відношення до кожної сформованої закритої семіотичної системи в якості її 

іконографічного коду. Отже, іконічні знаки як сучасна комп’ютерна мова, 

основа програмного забезпечення та смислові конструкти різних контекстів 

інтернет-комунікації, розбудовують свою систему кодування простору 

віртуальної реальності та становлять інший ідентифікаційний та операційний 

режим організації сенсів культури. Він відрізняє цю сферу комунікації від 

міметичного принципу телеекрану, знакова система функціонування смислів 

якого ґрунтуються на прямому наслідуванні реальності, хоча із відповідним 

сформованим кодом видовищності, жанрової диференційованості тощо. 

Оскільки розвиток технологій має інтеграційну тенденцію, то діапазон 

«міметичне – іконічне» знакових стратегій аудіовізуальної комунікації 

обумовлює не диференціююче значення щодо типів екранної культури, а 

відображає семіотичні вектори трансформації смислів. 

Іншим аспектом проблеми знаково-символічної структури 

сенсоутворення в медіакомунікації є бінарність естетичних кодів культурного 

тексту аудіовізуальної природи, зокрема у формі «наративність – монтажність». 

Як зазначає Ж. Дерріда, мова конструює буття [71], тому специфіка наративу, 

як розповіді, оповідальності, континуальності життєвого світу, виступає 

смисловою основою не лише в текстовому розумінні, але й у ментальному, 

життєво-циклічному аспекті. Дослідник І. Вдовенко, аналізуючи одну із 

типових на телеканалах «історій» з продовженням (сіквел «Горець») акцентує: 

«Історія розташовується між текстів, жоден з яких (саме через велику 

тиражованість, яку вона набула) не має більше права на те, щоб вважатись 

взірцем. Відшукати оригінал серед багатьох копій та варіантів не уявляється 

реальним. Розповісти історію віднині означає пройти лабіринтом інтерпретації» 

[40, с. 489]. Проте, на нашу думку, текст медіакультури, який акумулює і 

формує калейдоскопічність життєвого світу, не втрачає наративності 

культурної пам’яті як часо-просторової динаміки розгортання смислів. Слід 
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зазначити, що ми звертаємось до терміну «наративність», як підкреслюючи 

значення розповідального формату комунікації з яскраво вираженим образом 

наратора – телеведучого, так і в контексті аудіовізуального вираження й 

залучення реципієнта до комунікативного дійства, формування в ньому 

очікування інтриги, несподіваної розв’язки тощо. Таким чином наративність є 

принципом реалізації комунікативного процесу, що в якості естетичного коду 

визначає структуру медіатекстів. Важливо підкреслити, що це стосується і 

телебачення, і комп’ютерної комунікації (наприклад, гри). І. Вдовенко зазначає 

«Навіть комп’ютерні ігри потребують легітимізації, підтвердження своєї 

природності у варіанті своїх кіноверсій, своїх сіквелов, тобто створення 

певного середовища функціонування, яке разом із комп’ютерними зразками 

може бути назване поліваріантним або інтерактивним» [40, с. 490]. Розглянуті 

вище аспекти медіахронотопу (медіачасу, медіапростору) дозволяють 

акцентувати, що прийом монтажності сприяє композиційному набуттю іншої 

культурно-смислової ідентичності наративу. В цьому аспекті ми маємо на увазі 

думку представників франкфуртської школи М. Горкгаймера та Т. Адорно, а 

саме кінця часу «grand narratives». Принцип монтажності, який має різні 

контекстуальні плани: монтаж кадрів, мультимедійну фрагментарність 

сприйняття тощо, в аудіовізуальній драматургії комунікативного процесу 

виступає прийомом, інкорпорованим у наративність медіатексту як естетичний 

код його смислової структури. Монтажність, кліповість, фрагментарність 

стають опціями з’єднання «мізансцен» наративності медіа, конструювання 

гіпертексту медіареальності – способом переходу між різними контекстами і 

утворенням сенсів нової стратегії функціонування знакових систем комунікації. 

Момент «тут і зараз» постає як випадок, який не можна по-іншому виявити, 

окрім як зафіксувавши проекцію – фрагмент. Ці проекції, що втрачають 

цілісність відображуваного, стають знаками умовної цілісності, тому 

передбачають зв’язок елементів у систему текстів через естетичний код 

культурних сенсів. Те, що їх об’єднує, – це сама мить перемикання, переходу з 

однієї смислової реальності в іншу. 
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Монтажність, фрагментарність медіатекстів трансформує смислову 

цілісність у такому: парадоксальне, проте наочне поєднання реального і 

віртуального; взаємоперетікання центру і периферії; реконструкція цілісності 

реальності, інтерпретаційна інтенція конструювання реальності тощо. 

Очевидним прикладом фрагментаризації реальності стає її здійснення за 

допомогою засобів медіакомунікації, зокрема такого інструментарію, як 

візуальний образ під час моніторингу популярних друкованих медіа або 

сканування пакету TV-каналів, «зеппінг» (zapping) як результат самоцілі 

перемикання теле- чи радіоканалів. Унаслідок цього відбувається нашарування 

різних проекцій побачених та почутих образів, тобто смислоорганізація 

цілісності відображає фрагментаризацію реальності. Отже, цілісний образ має 

ситуативний та проективний вектор, який можна інтерпретувати лише у 

визначеному контексті.  

Фрагментаризація стає гібридним типом раціональності, оскільки 

впорядковує невизначеність, трансформує смисл фрагмента до проекції 

реальності у її цілісно-комбінованому відображенні. Специфіку 

фрагментаризації здійснюють та досліджують у відповідності з різними 

критеріями. Наприклад, підходи осмислення, запропоновані М. Вебером, 

Ю. Габермасом визначають раціональність дії. Проектування результату має 

наявну каузальність як розбудову причинних факторів, що обумовлюють 

наслідки. З цієї точки зору типом раціональної дії фрагментаризації виступає 

монтаж як каузальна спрямованість розрізнених проекцій. Монтаж передбачає 

варіативне комбінування фрагментів за принципом їх смислової відповідності 

комунікативним процесам і соціальним практикам. Можливі й інші критерії 

фрагментаризації в медіареальності, згідно з якими вона утворює своєрідний 

лабіринт смислів, множинність інтерпретацій та інваріантність контекстів. У 

медіакомунікації формується сенс монтажності як «ефективної 

фрагментаризації» – спосіб досягнення практичної мети через комбінування 

контекстів, що передбачає «вивільнення» кожних наступних фрагментів від 

попередніх, які розбудовували їх смисловими конотаціями. В цьому аспекті 
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слід зазначити сенс інтертекстуальності як включення одного тексту в інший – 

розмивання меж тексту, у результаті якого він позбавляється завершеності й 

закритості, стає внутрішньо неоднорідним і множинним. В концепції 

інтертекстуальності (Ю. Кристева; М. Фуко – «смерті суб’єкта», Р. Барт – 

«смерті автора») осмислюється нівелювання індивідуально-авторського тексту, 

розчиненого в явних або прихованих цитатах, що в кінцевому рахунку 

трансформує сенс читання в ідею подорожі текстами. В аудіовізуальній 

комунікації інтертекстуальність відображає смислопроекції культури різних 

життєвих світів, контекстуальне «проростання» дійсної та віртуальної 

реальності, репрезентацію культурної пам’яті як вже створеного в актуально-

існуючому, сенсах, які лише постають. Це кореспондує з думкою М. Маклюена 

[137], який проголосив, що на зміну лінійному способу мислення приходить 

глобальне сприйняття тексту через образи аудіовізуальної культури. 

Ще однією бінарністю естетичного коду культурних смислів 

аудіовізуальної комунікації виступає запропонована Ч. Гіром «портретність – 

пейзажність» екранної опції медіакультури [56, с. 45]. У своїй концепції автор, 

як було розглянуто вище, відштовхується від символічної фіксації естетичного 

коду портрета та пейзажу як «фігур згадування» (Я. Ассман) культурної 

пам’яті. Попри те, що Ч. Гір звертається до форм екрана як такого, він зазначає: 

в історико-культурному досвіді є асоціативні формати - знаки, за якими 

закріплений певний сенс. Важливо підкреслити, що дослідник аргументує 

смисловий зв'язок між екранами та вказаними жанрами типовими їх 

характеристиками саме для образотворчого мистецтва: організація 

розташування, композиція тощо. Однак і пейзаж, і портрет можуть бути 

написаними не лише мовою фарби, а й скажімо у формі літературного опису, 

або навіть музичних звуків (наприклад – К. Дебюссі «Дівчина з волоссям 

кольору льону»). Тому до вказаного Ч. Гіром символічного значення візуально-

формальної аналогії необхідно додати смислову визначеність зображеного та 

озвученого. Тобто портрету та пейзажу в якості ядра культури – відношення 
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Людина – Світ, отже з точки зору метажанрів, у яких втілено образи людини, а 

також відображення простору і часу її буття. 

В аспекті нашого дослідження портрет як естетичний елемент екранної 

комунікації – культурний смисл образу людини виокремлюється як код 

відповідної семіотичної системи, що презентує особистість в медіакультурі. 

Образ людини, її портрет в аудіовізуальній комунікації – це співрозмовник, 

який не просто має свій візуалізований тип, цей образ персоніфікований і 

наділений певними рисами як зовнішності, так і характеру – габітусом. Ще 

одним естетичним кодом портретності медіазображення є створюваний 

засобами аудіовізуальної комунікації образ ідеальної людини, ті параметри 

зовнішності, харизматичності, соціального статусу, до яких варто прагнути, 

відповідно до сформованих смислів медіакультури. Таким чином, портретність 

як естетичний код має актуальність щодо різних знакових систем 

інтертекстуальності культурних смислів медіасфери.  

Пейзажне, на нашу думку, корелює із смислом цілісності часо-

просторового образу – картиною світу. Естетичний код пейзажності 

організовує знакову систему щодо культурних сенсів руху у просторі. 

Прикладом цього може бути не лише динамічне зображення фрагменту 

дійсності, яке композиційно втілює певний сюжет реальності як свого роду 

ракурс цілісності, а також подорож в інтернет-просторі за допомогою екранної 

комунікації. Рух, динаміка, впливають на сприйняття реципієнта як 

оформлення ретроспективи часо-просторових координат зображеної дійсності. 

Картина світу має в своїй основі цілісний образ природного і соціального, отже 

пейзажність як естетичний код семіотичної системи медіасфери актуалізує цей 

образ. Проте він не функціонує як єдиний погляд на реальність, а співіснує у 

різних ракурсах мозаїчної цілісності культурних смислів аудіовізуального 

образу світу. 
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Висновки до Розділу 3 

Нами з’ясовано шляхом звернення до концепцій В. Вельша, Г. Гумбрехта 

та інших авторів, що естетизація є вектором трансформації сенсів культури, в 

основі яких реалізовано протиставлення в діапазоні однієї смислової системи. 

Трансформаційні зміни відбуваються як перетворення протиставлення: 

долається диспозиція, обмеження, що актуалізується у структурних 

переформатуваннях смислів процесом поширення естетичних кодів, знакових 

систем за межі традиційної сфери естетичного. Естетизація медіареальності як 

інтенсивність аудіовізуальної комунікації обумовлює формування сенсів 

повсякденності, стає естетизацією «образу світу» з точки зору деконструкції 

суб’єкт - об’єктних відносин та екстраполяції естетичного смислу до 

практичного сенсу – моделювання життєвого світу за канонами екранного 

дизайну реальності. Мозаїчність вимірів естетизації формує контекстуальність 

її сенсів як комунікативних стратегій у функціонуванні інформаційної сфери 

культури, також зумовлює трансформацію оціночних критеріїв справжнього та 

штучного в смисли візуальної (наочної), аудіальної (стереоакустичної) 

присутності образів «тілесності». Отже, естетична інтенсивність актуалізує 

ефект співбуття – «спільності - в - образі» (О. Аронсон) у віртуальній 

реальності. 

Орієнтуючись на методологічні принципи в теоріях Ч. Гіра, Л. Мановича 

ми фокусуємо проблему трансформації сенсів на з’ясуванні міметичної та 

іконічної специфіки естетичних кодів різних знакових структур екранної 

комунікації. В семіотичній системі міметичного типу медіакомунікації 

втілюється принцип широкого спектру кодів «обмеженої пропускної здатності» 

(У. Еко), вони є змінними в залежності від теми, сфери знань, аудіовізуальної 

стратегії. Тип іконічної системи формується як процес естетичного кодування 

знаків, символічний потенціал яких має значно більший ресурс в інтерпретації 

значень й оптимізації знакових систем.  

Першою бінарною опцією естетичних кодів визначено «наративність – 

монтажність» Терміном «наративність» ми підкреслюємо значення 
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розповідального формату комунікації з характерним образом наратора – 

телеведучого, також в контексті аудіовізуального вираження й залучення 

реципієнта до комунікативного дійства, формування в ньому очікування 

інтриги, несподіваної розв’язки тощо. Таким чином наративність в якості 

естетичного коду визначає структуру медіатекстів. Принцип монтажності, який 

має різні контекстуальні плани: монтаж кадрів, мультимедійну фрагментарність 

сприйняття тощо, в аудіовізуальній драматургії комунікативного процесу 

виступає прийомом, інкорпорованим у наративність медіатексту як естетичний 

код його смислової структури. В аудіовізуальній комунікації 

інтертекстуальність відображає смислопроекції культури різних життєвих 

світів, контекстуальне «проростання» дійсної та віртуальної реальності, 

репрезентацію культурної пам’яті як вже створеного в актуально-існуючому, 

сенсах, які лише постають. Другою бінарністю естетичного коду культурних 

смислів аудіовізуальної комунікації виступає «портретність – пейзажність» 

(Ч. Гір) екранної опції медіакультури як символічної фіксації «фігур 

згадування» (Я. Ассман) культурної пам’яті, асоціативності форм – знаків. 

Естетичний код «портретність – пейзажність пояснюється нами в аспекті 

організації знакової системи щодо культурних сенсів «образу людини» та 

«образу світу». 
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ВИСНОВКИ 

У дослідженні комунікативних засад культурних смислів встановлено, що 

сенсопороджуюча сутність буття людини та комунікативна природа культури є 

взаємообумовленими. Виходячи з розгляду ідей мислителів Античності, 

концепцій представників новоєвропейської філософської думки та 

міждисциплінарності наукових розвідок ХХ століття – сучасності, доведено, що 

рецепції культурних смислів мають інтердисциплінарну основу. Особливої ролі 

набувають погляди Е. Гуссерля (інтенціальність смислоутворення), 

М. Гайдегера («смислозапитання сущого»), Ж. Дельоза (дискурсивність сенсу), 

Г. Гадамера («напередрозуміння» в інтерпретації смислу), Ж. Дерріда («слід» 

як спрямованість сенсу, деконструкція структури смислоутворення), У. Еко 

(роль культурного коду, як «смислопороджуючого механізму») та інших 

авторів. Враховуючи полісемантичність розуміння поняття «культурний 

смисл», пропонується власне його тлумачення як інформаційного конструкту 

життєвого циклу у таких аспектах. По-перше, культурні смисли (сенси, ідеї – 

цілі) є відображенням у формі системи знаків – значень структури ціннісно-

змістовних уявлень; по-друге, як світоглядні конструкти вони взаємопостають 

із основоположними принципами свідомості та втілюють ідеали історичної 

епохи – особливі досягнення, що скріпили культуру, та, по-третє, – це 

трактування через інформаційно-комунікативні системи суспільства в різних 

формах культури таких універсальних смислів, як сенс життя, цілепокладання у 

пізнанні людиною світу, ментально-консолідуюча сутність спілкування та інші 

базові смислові засади цивілізації.  

Культурні смисли, що відображають структуру ціннісно-змістовних 

уявлень людини, представлено у працях широкого історико-філософського 

дискурсу як соціальні конструкти суспільства певної історичної доби та 

цивілізаційної приналежності. Вивчення концепту «культурний смисл» та його 

розкодування у формі тексту здійснено в методологічній стратегії семіотики. 

Феноменологічний підхід дозволив усвідомити сенси як «ідеаційні конструкти» 

(А. Шейкін), що в комунікативних практиках соціальної реальності формують 
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картину світу – образ світу в символічному «коді» ядра культури (особливу 

роль у цьому відіграє репрезентація культурної пам’яті). Культурні сенси в 

історії людства становлять наповненість значень, обґрунтованість людської 

діяльності та відображають, впорядковують онтичну (М. Гайдегер) структуру 

сутності смислу. 

Встановлено, що системою смислотворення та формою трансляції сенсів 

постають комунікативні практики соціальної реальності. Нами розглянуто їх 

аспекти шляхом звернення до концепцій представників комунікативної 

філософії (Ю. Габермас, К. Апель), теорії комунікативних систем соціальної 

реальності (Н. Луман), концепцій «семіозису» (Ю. Лотман), «символізму» 

(С. Лангер) та інших підходів. Предметного уточнення в дослідженні набуває 

аудіовізуальна специфіка комунікації у різних культурно-смислових відтінках 

та результатах. В аспекті сенсу комунікації є сутнісна відмінність між 

«дивитись» і «бачити», «углядати»; «слухати» і «чути», «вслухатись»; а також 

тими вимірами смислу, на які вказують дефініції: «оптичне», «наочне», 

«очевидне» та «акустичне», «звук – фон», «звук – ритм», «звук – шум» тощо. 

На основі поглядів М. Маклюена щодо історичних етапів становлення 

сенсорної культури й відповідних їм типів та форм комунікації визначається 

синестезійність аудіовізуальної стратегії спілкування.  

Доведено, що смислотрансформуючі характеристики аудіовізуальної 

комунікації обумовлені переходами до різних систем та семіотичних кодів її 

структурування. З’ясовано, що на етапі сучасної моделі медіакомунікації, 

перетворення смислової специфіки зоро-слухового сприйняття відбувається у 

напрямі сенсів очевидності, візуальних ефектів видовищності та акустичної 

поліфонії культурних смислів. Визначено вектори трансформації сенсів у 

контексті функціонування медіасистем; виявлено, що медіареальність формує 

смислове ядро культури як розімкненої цілісності «поверхні сенсу» 

(Ж. Дельоз), ігрового принципу «гіпертексту» мультимедійної комунікації. Це 

обумовлює генерування образу людини, що «самостворює» сенси 
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(М. Маклюен) та картини світу на основі семіосфери в різних проекціях 

мозаїчності медіакультури. 

Нами з’ясовано, що особливості смислів як ідеаційних конструктів 

культури розкриваються в діалоговості «Людина – Світ» у таких формах своєї 

цілісності, як «культурна пам’ять» та «картина світу». Ми встановлюємо 

співвідношення концептів «образ світу» – «картина світу»: «образ світу» постає 

як в парадигмальності, комплексності «картини світу», так і у вимірі ціннісно-

смислових моделей, які втілюють континуальність, цілісність світу. Такі 

поняття, як «досвід», «фігури згадування», «габітус» (П. Бурдьє) та інші 

фіксують репрезентацію культурної пам’яті та картини світу. Множинність 

смислів розуміється, у контексті поглядів Р. Барта, через поняття «код». Його 

тлумачення дозволяє зробити висновок, що у сфері аудіовізуальної комунікації 

через набуття нових кодів змінюються сенси медіакультури. Спираючись на 

погляди Ч. Гіра визначаються екранні опції аудіовізуальної комунікації, які 

смислоспрямовують бачення світу (наочність та очевидність – сенси 

медіакультури) згідно «міметичних» та «іконічних» кодів медіатексту. 

Звернення до наукового дискурсу віртуальної реальності дозволило 

охарактеризувати культурні смисли «медіапростору», «медіачасу» та з’ясувати 

антропологічні аспекти «медіахронотопу». Нами доведено, що зміни 

просторових уявлень, які пов’язані із сферою віртуальної реальності, 

трансформують сенси «образу людини» та «образу світу», оскільки 

інтраполюють смислові орієнтири суб’єкта одночасно у різні контекстуальні 

можливості просторових планів, погляду «за лінію горизонту» тощо. 

Осмислення характеристик «медіачасу» відбувається в аспектах «інтенсивного 

переживання» часу (П. Віріліо) та з точки зору часу on-line. Акцентується 

думка С. Ніконової, яка характеризує сучасний тип людини в проявах 

естетизації життєвого простору за принципами і смислами аудіовізуальної 

культури. Встановлюється оптично- та акустично- визначальний вплив 

віртуальної реальності на трансформацію критеріїв духовно-тілесної 

ідентифікації особистості.  



183 

У роботі розкривається естетична інтенсивність сучасної аудіовізуальної 

комунікації як екстраполяція естетичних смислів у практичні сенси – 

моделювання життєвого світу за канонами екранного дизайну реальності. 

Мозаїчність вимірів естетизації зумовлює трансформацію оціночних критеріїв 

у значення візуальної (наочної), аудіальної (стереоакустичної) присутності 

образів «тілесності» як смислів співбуття – «спільності - в - образі» 

(О. Аронсон) у віртуальній реальності. Нами визначається інформаційна 

регламентація аудіовізуальної комунікації щодо смислового повідомлення: 

іконічний та міметичний принципи організації знаків (сенси екранних опцій – 

погляди Ч. Гіра, Л. Мановича) в медіасистемі «звук-зображення». В роботі 

з’ясована бінарність естетичних кодів аудіовізуального тексту – це векторність 

«наративність – монтажність», «портретність – пейзажність». Терміном 

«наративність» акцентується значення розповідального формату в 

аудіовізуальному вираженні смислів й залученні реципієнта до 

комунікативного дійства, формування в ньому очікування інтриги, несподіваної 

розв’язки тощо. Принцип монтажності виступає прийомом, інкорпорованим у 

наративність медіатексту як естетичний код його смислової структури. 

Встановлюється, що в аудіовізуальній комунікації інтертекстуальність 

відображає сенсопроекції культури різних життєвих світів, контекстуальне 

«проростання» дійсної та віртуальної реальності, репрезентацію культурної 

пам’яті як вже створеного в актуально-існуючому, сенсах, які лише постають. 

«Портретність – пейзажність» як бінарність естетичних кодів медіатексту 

зумовлює жанрову асоціативність, тобто «фігури згадування» культурної 

пам’яті у проекції сенсів «образу людини» та «картини світу». 

Отже, нами з’ясовані культурологічні засади трансформації смислів в 

контексті аудіовізуальної комунікації: сформульована багатоструктурна основа 

сенсів; визначена їх взаємообумовленість щодо комунікативних стратегій, 

культурних кодів семіосфери, ціннісних пріоритетів, діалоговості «Людина – 

Світ» та досліджені особливості перетворення смислових конструктів сучасної 

аудіовізуальної культури. 
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