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В ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ XX СТОЛІТТЯ 

 
Пряжникова А.Ю. 

У статті розглянуто теоретичні підходи до розуміння культурогенетичних 
процесів, проаналізовано етногенетична і ноосферна концепції культурогенезу, 
розглянуто погляди В. Вернадського та Л. Гумільова на проблему культурогенезу, 
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В умовах глобальних культурних трансформацій українського суспільства для 
сучасного філософського знання особливого інтересу набуває питання вироблення 
та формування нових духовно–ціннісних стратегій, що обумовлюють динаміку змін 
в культурі. Дане питання є частиною більш широкої проблеми культурогенезу. 
Інтенсивний розвиток техніки і інформаційних технологій на рубежі XX-XXI 
століть зробив безперечний вплив на культурні процеси сучасності, виявився 
детермінуючим чинником культуро-антропо-соціогенезу: становлення нових 
стандартів діяльності, нового мислення і стилю життя. Це обумовлює актуальність 
вивчення проблеми культурогенезу, вимагає наукового осмислення його існуючих 
концепцій. 

В сучасній теорії проблема культурогенезу найбільш грунтовно досліджена 
науковцем А. Фліером. Серед українських дослідників культурогенезу як 
філософсько-історичному феномену приділяв увагу Ю. Богуцький етнічні аспекти 
культурогенезу на території України досліджував Г. Лозко, генезис чуттєвої 
культури людини аналізував А. Канарський, питанням  інформаційних детермінант 
культурогенезу займаються сучасні російські науковці С. Оленєв та Н. Сляднєва, 
проблему соціотехнічних детермінант розробив А. Лук̓янцев.  

Розуміння проблеми культурогенезу ускладнюється безліччю існуючих в 
сучасній філософсько-культурологічній думці дефініцій поняття «культурогенез». 
Під культурогенезом розуміються: «процеси культурного розвитку», «інноваційна 
динаміка культури», «конфігурації культурного зростання», «еволюція культури», 
«філогенез культури» та ін. Аналіз показує, що об’єм поняття «культурогенез» не 
обмежується тільки процесом походження культури. У сучасній культурологічній 
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науці термін «культурогенез» має різні тлумачення і смислові межі, проте можна 
намітити два основні підходи. 

Згідно першому підходу, культурогенез розуміється як процес зародження 
матеріальної і духовної культури людства, що відбувався в тісному зв’язку з 
антропологічним формуванням людини, виникненням знарядь праці та 
становленням діяльності і соціальних відносин, тобто культурогенез - це фаза 
переходу від біологічної форми руху до соціокультурної (М. Каган). Відповідно до 
цього, культурогенез трактується як зародження культури в епоху первісності, 
початок людської історії. Проте, такий підхід до розуміння культурогенезу 
неправомірно відокремлює період появи культури від її подальшого розвитку, який 
розглядається на основі однолінійної еволюціоністської парадигми.  

У другому підході існує декілька тлумачень терміну «культурогенез», 
об’єднаних єдиним, загальним розумінням цього явища як безперервного процесу 
виникнення і становлення форм культури. Так, культурогенез як виникнення 
крупних культурних утворень впродовж історичного процесу визначають 
О. Окладников, B. Бочкарьов, В. Масой, А. Кіяшко та ін.; як перманентний процес 
генерації нових культурних форм і систем - А. Фліер, С. Оленєв. 

Особливої уваги при аналізі філософських підходів до розуміння 
культурогенезу заслуговує ноосферне та етногенетичне бачення культурогенезу. 
Названі підходи в певній мірі мають самостійне значення, але все ж таки 
вписуються у вищеназвані методологічні парадигми. Їх ґрунтовне вивчення, аналіз 
світоглядних підстав розуміння людиною себе як частини космосу, етнічних 
особливостей виникнення культури має не тільки величезне філософське значення в 
умовах нівеляції національних меж в умовах світу, що стрімко глобалізується, але й 
вирішує певне завдання в ситуації становлення і вироблення нових норм 
екологічної і гуманістичної етики. Водночас, і в науковому співтоваристві дозріла 
необхідність переорієнтації сцієнтистського типу наукового мислення, зміні 
гносеологічних підстав і цілей наукового пізнання в результаті усвідомлення 
активної діяльності людини та її масштабного впливу на навколишній світ, і, отже, 
до інтеграції людського чинника в коло наукових досліджень. 

Ноосферна концепція в філософії культури XX століття представлена перш за 
все працями О. Чижевського та В. Вернадського, в яких осмислювалася 
космопланетарна складова людської культури, було обґрунтовано, що свідома 
людська істота причетна до космічного буття, що мікрокосм людини вбирає в себе 
космічні енергії, природні стихії, що людина органічно вбудована в життя всього 
всесвіту. В. Вернадський пов’язує походження культури (ноосфери) з еволюцією 
біосфери. Згідно цієї ідеї, підсумком спрямованого розвитку живої природи вчений 
бачить появу людини розумної з супроводжуючим її розвиток процесом цефалізації 
- вдосконаленням нервової системи організмів. Учений підкреслював, що «в ході 
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геологічного часу... досягнутий рівень мозку (центральної нервової системи) в 
досягнутій еволюції не йде вже назад, тільки вперед» [2, c. 215, 216]. Жива речовина 
біосфери розвивається в просторі-часі, останнє, за В. Вернадським, головним чином 
характеризується тим, що «людина пережила в своєму історичному бутті геологічну 
зміну планети, що навіть виходить за межі біосфери. У свідомості його поколінь 
переживається не історичний, але геологічний час. Всі процеси в біосфері можуть 
бути зведені до біогенної міграції атомів - «біохімічної енергії живої речовини 
планети» [там же, с. 285 - 286]. Цю нову форму біохімічної енергії він називає 
енергією людської культури або культурною біогеохімічною енергією, яка створює 
в даний час ноосферу. Ця форма енергії пов’язана з психічною діяльністю 
організмів, з розвитком мозку і вищих проявів життя і позначається у формі, що 
відтворює перехід біосфери в ноосферу тільки з появою розуму: «... у біосфері існує 
велика геологічна, мабуть, космічна сила, планетна дія якої зазвичай не приймається 
до уваги в уявленнях про космос. Ця сила є розум людини, спрямована і 
організована воля його як істоти суспільної» [1, с. 288]. Людина «...замість 
колишньої природи створює нову культурну природу, різко міняє зовнішність 
земної кори...» [2, с. 166]. 

Що стосується самого розуміння культурогенезу, то в концепції Вернадського 
чітко простежується ідея, згідно якої культурогенез виступає як безперервний 
процес виникнення і становлення форм культури. Найдавніші ознаки ноосферного 
розвитку Землі вчений відносить до часу 10-20 тис. років тому, тобто до верхнього 
палеоліту і мезоліту, а надалі, на його думку, розвиток ноосфери йде безперервно з 
наростаючою інтенсивністю. Вернадський виділяє наступні могутні стрибки в 
ноосферній еволюції: промисловий переворот в західних країнах у 19 ст., 
«вселенськість» ноосфери до початку 20 сторіччя, коли людським розумом була 
«...охоплена вся земна куля і всі моря. Завдяки успіхам зв’язку, людина може бути 
невідривна в стосунках зі всім світом...» [3, с. 97]. 

Виходячи з такого розуміння, можна стверджувати, що культурогенез, за 
В. Вернадським, є не тільки результат необоротної еволюції біосфери, тривалого 
процесу взаємовпливу біологічної і соціальної еволюції, але активністю самої 
людини як єдиного суб’єкта культури, що творить її. Разом з тим, найбільш 
поширена інтерпретація і розуміння ноосферної концепції як коеволюції природи і 
суспільства, яка, за словами дослідника Н. Моісєєва, є новим гомеостазом, 
забезпечуючим "sustainability" - «стійку нерівновагу, тобто згоду із законами 
біосфери, прийнятну для розвитку суспільства» (Моісєєв). Співтворчість людини і 
природи, вища єдність організації взаємодії всіх рівнів буття - природи, суспільства, 
людських індивідуальностей, в яких на основі духовного життя людини і космосу 
досягається, на думку Н. Моісєєва, «оптимальна реалізація внутрішніх тенденцій 
сторін взаємодії, їх коеволюційний розвиток» [11, с. 35], спрямовані на становлення 
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цілісності космосу і гармонії цієї цілісності, що розвивається. «Людину чекає, - 
пише вчений, - розширювати свою дію на навколишнє середовище і перебудовувати 
самого себе - носія Розуму. «Природна еволюція» відступає на другий план. Розуму, 
тільки Розуму належить створювати той образ, якому повинен слідувати його носій, 
бо еволюційний процес індивідуального вдосконалення практично закінчився вже 
десятки тисяч років тому» [9, с. 11]. Таким чином, з погляду ноосферного підходу 
поява культури є такий результат розвитку біосфери, при якому її трансформація в 
істотно нову якість ноосфери обумовлено чинником людського розуму.  

Розумінню культурогенезу в тісному зв’язку з етногенезом, тобто 
етнокультурогенезу присвятив свої дослідження Л. Гумільов. Культурогенез 
розумівся Л. Гумільовим як процес виникнення і розвитку системи культури того 
або іншого народу (етносу). І якщо увага значного числа культурологів виявилася 
зосередженою на самому моменті виникнення зачатків культури у далекому 
минулому людства, то Л. Гумільов був одним з небагатьох, хто звернув увагу на 
розвиток культури, що створюється конкретним етносом.  

Л. Гумільов звертає увагу на такі основні чинники етногенезу, як географічний 
(ландшафтний) і енергетичний (пасіонарний).  

Початок етногенезу дає космічний енергетичний імпульс - пасіонарний 
поштовх, результатом якого усередині етносу виникають люди, що володіють 
особливим енергетичним потенціалом: «вкладаючи свою надмірну енергію в 
організацію і управління одноплемінниками на всіх рівнях соціальної ієрархії, - 
відзначає Л. Гумільов, - вони, хоч і насилу, виробляють нові стереотипи поведінки, 
нав’язують їх всім іншим і створюють таким чином нову етнічну систему, новий 
етнос» [5, с. 15]. Саме пасіонарна енергія творців мистецтва і науки (музикантів, 
художників, учених і т.д.), пронесена крізь призму ментальності і кристалізована в 
артефактах культури, стає сполучною ланкою між процесами етногенезу і 
культурогенезу. 

Що стосується географічного (ландшафтного) чинника етногенезу, то, на думку 
Гумільова, кожна культурно-історична конфігурація детермінована зовнішнім 
природно-кліматичним середовищем, ландшафт є його первинним чинником. 
Виконуючи для системи культури функцію зовнішнього середовища, саме 
ландшафт слугує тим ґрунтом, на якому сотні тисяч років тому сформувалася нова, 
надприродна форма буття. І так, як особливості ґрунту і кліматичних умов є 
джерелом морфологічної неповторності кожного екземпляру навіть в межах одного 
виду, так само і особливості вміщуючого ландшафту на початковому етапі 
культурогенезу зробили вирішальний вплив на процес розвитку цього нового 
явища. «Залежність людства від оточуючої його природи, тобто від географічного 
середовища, незаперечна», - зазначає Л. Гумільов [4, с. 48]. Разом з цим, в різні 
історичні періоди ступінь цієї залежності розцінювався неоднаково. Мислителі XVI-
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XVIII ст. Ж. Боден, Ж. Монтеськье і І. Гердер, припускали, що всі прояви людської 
діяльності, зокрема культура, психологічні стани, форма правління і т.і., 
визначаються природою країн, населених різними народами. Ця точка зору, що 
отримала назву «географічного детермінізму», виключає вплив вторинних чинників 
і, перш за все, чинника вільної людської волі. 

Засновники географічного детермінізму виходять з уявлень про зумовленість 
виникнення культури за посередництво географічного, навіть геологічного чинника. 
Ідеї географічного детермінізму висували Платон і Аристотель, в певній мірі їх 
дотримувалися і відомі російські вчені Д. Менделєєв, В. Вернадській, І. Павлов, 
Л. Мечников. Останній, в роботі «Цивілізація і великі історичні річки» [8], поділив 
історію людства на три крупні періоди - річковий, морський і океанічний. Він 
відзначив географічний чинник культурогенезу, а саме акцентував, що на першому 
(річковому) етапі виникають перші цивілізації (Єгипет - на Нілі, Шумер - в 
межиріччі Єфрата і Тигра, індійська цивілізація (культура Хараппі) - в долині Інду, 
китайська - на берегах Хуанхе). На другому етапі (морському) виникає фінікійська, 
грецька культури та Римська імперія (Середземне море), освоюються Східно-
китайське море, Чорне та ін. З початком океанічного періоду відбувається відкриття 
Америки і морського шляху до Індії. 

Існує зворотна по відношенню до геодетермінізму концепція «географічного 
нігілізму» [7, с. 212], яка заперечує значення географічного середовища для історії 
та культури. Дана концепція також не дає можливості адекватно оцінити значення 
ландшафту в процесі культурогенезу. Безперечний факт, що географічне 
середовище не впливає на зміну соціально-економічних формацій,  разом з тим, не 
можна не відзначити той факт, що цивілізації виникають біля водоймищ, а наявність 
або відсутність останніх не можуть не впливати на господарство регіонів, і, отже, 
відбиваються в культурогенетичних особливостях. 

З позиції географічного детермінізму важливе значення в процесі 
культурогенезу має адаптація. Адаптація стає чинником, що впливає на появу 
етносів, тобто є визначальною в етногенезі. Етногенез – це виникнення суспільних 
колективів, в яких специфічною особливістю є стан, що знаходиться на перетині з 
суспільною і природною формою руху матерії. Так, в пристосуванні до різних 
ландшафтів (тропічного лісу, сухого степу, тундри і т.і.) вироблялася система 
навичок і звичаїв, наявність яких обумовила розподіл людства як виду на суспільні 
колективи - етноси. Щодо даної особливості етногенезу Л. Гумільов відзначав: 
«...взаємодія історії природи і історії людей  - інтерференція двох форм розвитку 
матерії, що здійснюється в системах етносів та їх історичних доль. Явища природи 
роблять вплив на господарське життя народів; достаток або зубожіння визначають 
потужність тієї або іншої країни, а іноді стимулюють переселення в області з 
благодатним кліматом: в результаті міграцій відбувається етнічна метисація і, як її 
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результат - етногенез. Цей процес, що знаходиться у сфері природи, в історії 
корелюється із спонтанним розвитком людства як цілого, такого, що створює і 
удосконалює техносферу, на базі якої йде прогресивний соціальний розвиток» [4, с. 
50]. 

Таким чином, історична доля етносу, що є результатом його господарської 
діяльності, безпосередньо пов’язана зі станом вміщуючого ландшафту, сприятливих 
чи несприятливих природних умов для соціального розвитку. Разом з тим, існує 
думка, що саме пристосування до несприятливого ландшафту обумовлює 
бурхливий розвиток культури і цивілізації. Так, А. Тойнбі, стосовно впливу 
ландшафтного чиннику на культурогенез, зазначає: «дуже хороші умови, як 
правило, заохочують повернення до природи, припинення будь-якого росту» [12, с. 
100]. При цьому людина як би залишається в дитячому, природному стані. 
Підтвердженням цієї думки є те, що до цього дня в тропіках Африки можна зустріти 
племена, нібито застиглі в своєму розвитку на родоплеменному рівні. Народи, що 
мешкали в жарких джунглях Центральної Африки з їх достатком дарів природи, 
тисячоліттями залишалися в застиглому на примітивному рівні стані, тоді як в менш 
багатій природі Північної Африки і Європи вже йшло швидке зростання 
цивілізацій. Мойсей, як повідомляє Біблія, вивів своїх одноплемінників з Єгипту, де 
вони «сиділи у казанів з м’ясом» і «їли хліб вволю», і завдяки цьому почався їх 
культурний підйом. Коли Ганнібал після перемоги над римлянами в Каннах (217 р. 
до н. э.) відвів своє військо в багату Капую, солдати його приохотилися там до 
«радощів земних», деморалізувалися і втратили бойовий дух. «Сприятливі умови, - 
робить висновок А. Тойнбі, - ворожі цивілізації». Але необхідно зазначити, що 
складні умови також не сприяють прискоренню культурогенезу, тому що в боротьбі 
за збереження життя природа не залишає людині можливостей для розвитку своєї 
надприродної складової.  

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується глобалізацією 
соціальних, культурних, економічних і політичних світових процесів, 
спостерігається формування нового типу культури - культури розвинених 
технологій, засобів масової інформації і комунікацій - культури інформаційного 
суспільства. Позначена культурогенетична динаміка супроводжується низкою 
серйозних проблем, однією з яких є суперечність між наростаючою продуктивною 
діяльністю людства і стабільністю природного місця його існування. У вирішенні 
даної проблеми загальною ідеєю, можливою «філософією подолання кризи» можуть 
стати в деякій мірі ноосферна і етногенетична концепції культурогенезу, з їх ідеєю 
нерозривності людини і природи, культурного перетворення біосфери і необхідності 
відповідальності за її майбутнє, розумної діяльності як визначального чинника 
розвитку культури. 
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