Розширений план лекцій
з дисципліни «Філософія культури»
Лекційних годин - 30
Викладач – Кривоцюк Л.І.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ВСТУП. ЗАСАДИ КУЛЬТУР-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСВІДУ. (6 год.)
Тема 1-2. Очищення культур-філософського ґрунту від метафізики і
культурологічного емпіризму. Конфігурація дискурсивного поля метафізики. Опозиція
емпіричного і сутнісного досвіду в історії філософії. Апорії метафізичного мислення:
чуттєве/надчуттєве,
одиничне/загальне,
випадкове/необхідне,
суб’єкт/об’єкт,
внутрішнє/зовнішнє. Критика метафізики у філософії М.Гайдеґера. Суб’єкт і уявлення.
Воля і цінність. Тотожність проти відмінності. "Механізм" уявлення: тотожність поняття,
опозиція предиката, аналогія судження, подібність сприйняття. Поява гуманітарного
знання.
Тема 3. Феноменологічний фундамент культур-філософського досвіду. Філософія
культури як сфера філософського знання. Методичне оновлення. еноменологічний
поворот Е.Гусерля. І сутнісне пізнання, і емпіричне. Поняття феномена. Критика
натуралізму і релятивізму. Генетичний метод. Повернення назад до речей, до начал, до
життєсвіту. Онтологічний поворот М.Гайдеґера.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ПРИРОДА В КУЛЬТУР-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДОСВІДІ. (8 год.)
Тема 4-5. Природа як становлення. Фюзис. Три мовні основи буття (М.Гайдеґер [див.
"Введение в метафизику"]): 1) *es – життя; те, що, виходячи з нього самого, стоїть і
спочиває у собі – самобутнє (Eigenständige). 2) *bhu – сходити; володарювати, виходячи з
нього самого, приходити в стан і у ньому залишатись. 3) *wes – жити, перебувати,
проживати, в значенні при-сутності чи від-сутності – тривання як теперішнього, а не
щойності.
Тема 6-7. Подвоєність існування. Зворотній бік. Подвоєність неповторності і
повторюваності, яка призводить до зсуву, розриву, складки, зустрічного руху, що
засвідчує себе даром існування (es gibt). Досвід як зустріч з власною межею
(невпізнавання) у відкритті віддаленості чужого (Fremde) через запитання та як
засвідчення дару (визнавання) через зворотну відповідь.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
АРХАЇЧНИЙ ДОСВІД ТІЛА. ОНТОЛОГІЧНИЙ МИМЕЗИС. (10 год)
Тема 8. Тіло як медіум буття. Складка. Онтологічний мимесис, що втілюється у досвіді.
Тіло як спосіб укорінення у physis (природі) та трансформація стихійного (земля, небо,
повітря, вода) у світове. Дейксичні фундаментальні буттєві запитання : "коли?" та "де?",
які виводять на максимальні – "хто?" і "що?". Буттєвий зсув, складка (подія). Нездоланна
подвоєність як спосіб явлення істини буття (алетейя).
Тема 9. Атмосфера і дотик. Тілесний досвід буттєвого часо-просторового зсуву і досвід
сепарованого існування. Мінімальний резонанс є гаптичним (доторковим), що формує
конфігуративний край самого тіла, його межу. Роль шкіри у формуванні стосунків зі
світом (Д.Анзьє [див. "Le Moi-peau (Я-шкіра)"]). Резонанс, перебування у єдності "між",
на рівні дотику.
Тема 10. Зір, фантазія і уява. Зір як тілесний досвід розриву par excellence, сепарованого
буття, що розгортається одночасно і у напрямку фантазматичного долання втрати
(канібалізм оральної стадії та Fort/Da у З.Фройда). Фройдова метафора психіки як

проектора, що схоплює фантазматичний характер існування останньої.. Образне
формування поверхні речей. Бінарність зору формує вісь бачення: проекцію для дії і
глибину як "духовний" вимір. Проективність погляду. Зір як досвід дистанції і спосіб
перенесення гаптичного досвіду. Зір як засіб сублімації (око як орган, що не
самозбуджується). Око і дух. Народження у погляді видимого буття. Досвід художника.
(М.Мерло-Понти [див. "Око і дух"]).
Тема 11-12. Слух, голос, Інший. Слух як тілесний досвід Іншого par excellence.
Подвоєність слухання-говоріння. Раптова захопленість Іншим. Чужість Іншого і моя
власна чужість. Поняття респонзивності у Б.Вальденфельса. Незримість Іншого: "спина і
потилиця". Завершення Іншим повноти самості. Голос та ієрархія. Поняття Едипова
комплексу (З.Фройд) і символічної інстанції (Ж.Лакан). Символічність слухового досвіду.
Поняття символу. Символічне заміщення втрати об’єкту/речі. Крик і травма. Відмова
(Verleugnung) і заперечення (Verneinung). Досвід відсутності. Гра, слово і об’єкт. Письмо
як зв'язок слова і об’єкта (П.Федида). Метафора Ф.Понжа – objet/objeu. Порожнеча і
дихання (П.Федида [див. "L'absence"]). Еротичність горлянки. Метафора серця. Усне
слово і створення духовної субстанції (Ж.Дерида). Поняття духу. Дух як мовне існування.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.
ЗНАКОВЕ ТІЛО КУЛЬТУРИ. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ МИМЕЗИС.(6 год.)
Тема 13-14: Знак і мова.
Мова як інституція. Сосюрова модель мови: синхронія і діахронія. Розрізнення langue,
langage, parole, discours. Сосюрова модель знаку: означник (signifiant) і означуване
(signifié). Означник як "звуковий образ". Означуване як "поняття". Єльмлева модель мови:
план виразу і план змісту. Субстанція і форма в мові. Цінність/значимість знаку.
Якобсонове розділення мови на парадигму і синтагму. Основна відмінність англоамериканської традиції (Дж.Лок, Ч.Пірса) від європейської традиції (Ф.де Сосюр,
Л.Єльмслев, Р.Якобсон та ін.). Філософія Ч.Пірса як семіотична трансформація
трансцедентальної філософії. Зв'язок семіотики і феноменології (“фанероскопії”) Ч.Пірса з
прагматикою. Семіотика Пірса як семіотика досвіду. Семіотика Ч.Моріса:
інтерсуб'єктивність знаку. Прагматика, семантика і синтактика. Антропологізація
семіотики: пошук універсальних концептів.
Тема 15: Наративність культури: міф, література та історія. Поняття наративу.
Наративна функція – це дієслово плюс відповідні актанти (речення). Канонічна наративна
схема: договір/маніпуляція – випробування перше: компетенція – випробування друге:
рішення – випробування третє: санкція. Актантна наративна схема (А.Ж.Ґреймас)

