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«"Життєвий світ" людини як детермінанта культурно-дозвіллєвої
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Дослідження

Є. А. Сидоровської

універсальний

підхід

опрацювання

об'єднуються

загальним

репрезентує
низки

об'єктом

-

міждисциплінарний

актуальних

«життєвим

проблем,

світом

які

людини».

Позиціонуючи культурологію як науку, в якій продуктивно інтегруються
знання, отримані з інших наукових сфер філософії, естетики,
формує

предметне

історії та теорії культури,

психології, соціальної антропології поле дослідження

культурно-дозвіллєвої

автор

вдало

діяльності,

обґрунтовуючи її детермінованість життєвим світом людини. Слід зазначити,
що дисертантка намагається якомога повніше розкрити специфіку культурнодозвіллєвої

діяльності,

необхідності,
контексті

її

співвідношення

морально-естетичних

проблем

засад

культуротворення,

з

проблемою

людської

свободи

та

життєдіяльності

в

взаємообумовленості

«життєвого

світу» людини, її світовідношення та культурно-дозвіллєвої діяльності, з
концептом гри як стимулом ігрового виміру «життєвого світу» людини,
необхідності «естетичного» фактору в «життєвому сві ті» людини, зокрема і в
культурно-дозвіллєвій

діяльності.

При

цьому

авторка

цілком

слушно

наголошує на культуротворчому потенціалі культурно-дозвіллєвої діяльності
через

виокремлення

«культурно-мистецьких»

форм

та

«атрибутів

культурного міського життя».
Слід підкреслити, що серед існуючих робіт, присвячених культурнодозвіллєвій

діяльності,

це

перша

робота,

в якій

культурно-дозвіллєва

діяльність розглядається крізь призму життєвого світу людини.

Прагнучи всебічно відпрацювати феномен «життєвого світу людини»,
здобувачка, на мою думку, обирає цілком вірний шлях, зосереджуючи увагу
на концептуальному контексті та понятійному апараті. Опанувавши значний
масив

теоретичних

праць,

вивчивши

досвід

опрацювання

проблеми

"життєвий світ" людини: від феноменології Е. Гуссерля до постмодернізму,
Є. А. Сидоровська особливу увагу концентрує на співвідношенні понять:
«"життєвий світ" - кордоцентризм - творча діяльність», які, так би мовити,
готують, логічно підводять до запропонованої концепції автора: детермінації
життєвим світом людини культурно-дозвіллєвої діяльності.
Цілком слушним, як вже зазначалось, є розгляд дозвілля в контексті
проблеми свободи та необхідності, яка поєднується з проблемою ідеалу
особистості. Не можна не погодитися з тим, що «питання свободи та
несвободи

стосовно

важливіших.

проблеми

Відсутність

дозвілля

свободи,

-

одне

сприймання

з

найскладніших

культури

як

та

системи

придушення породжує і відповідні форми дозвілля. Таким чином, світ
існування

людини

термінологією

у

соціумі

Е. Гуссерля,

і

світ

горизонти

самої

людини

світу людини

і

обумовлюють,
цілепокладання»

(стор. 80). Відтак, свобода людини, зокрема й свобода вибору дозвіллєвої
діяльності, обумовлена «життєвим світом» людини.
Дисертантка аргументує нерозривний зв'язок «гри», «ігрового виміру»
життєвого світу людини з культурно-дозвіллєвою діяльністю, що спонукає
звернення до «класичних здобутків» - праць Й.-В. Гете, Ф. Шиллера, а також
робіт М. Гайдеггера,

Г. -Г. Гадамера,

Ж.-П. Сартра,

Й. Гейзінги -

і до

розвідок сучасних західних та українських науковців. Систематизація та
узагальнення

теоретичних

«ігрових»

інваріацій

була

здійснена

Є. А. Сидоровською детально, що притаманно якісним дослідженням. Це,
зокрема, стосується певних поглядів французького теоретика (філософа,
соціолога,

літературного

критика)

Р. Кайуа,

серед

яких

дисертантка

виокремлює ідею «симуляції в грі», яка є місцем «тихої гавані, де людина
сама господар своєї долі. Тут вона сама вибирає, на який ризик йти, і цей

заздалегідь визначений ризик не може виявитися більшим, ніж ставка,
добровільно поставлена на кін» (стор. 122).
Слушним

є

й

співставлення

гри

та

свободи

(людина

може

вибирати - вступати в гру або не вступати), й гри та творчості. Досліджуючи
означені співставлення авторка справедливо зазначає: «Мотив гри тісно
пов'язаний з її метою, яка може бути позасвідомою або усвідомленою, і
впливати на інтенсифікацію творчої або розумової активності. <...> система
правил створює ігровий простір, що моделює "іншо-реальність", яка може чи
то доповнювати існуючу реальність як таку, чи то взагалі заміщати її,
створюючи симулякр реальності, - так би мовити, інші світи, а залежить все
це від "«життєвого світу" людини» (стор. 127).
Принципово важливим для розкриття авторської концепції є аналіз
морально-естетичного підґрунтя культурно-дозвіллєвої діяльності, а також її
культуротворчого
науковців
О. Фортової,
Р. Шульги),

потенціалу.

(В. Іванова,

А. Канарського,

В. Мовчан,
здобувачка

взаємообумовленості

Спираючись

Н. Наконечної,
акцентує

таких

понять

увагу
як

на

доробок

український

С. Кримського,

А. Залужної,

М. Поповича,

О. Попович,

на

взаємозалежності

«духовність»,

та

«культура»,

«самореалізація», «особистісний проект», адже «духовність» несе особливе
навантаження, оскільки перетворює «зовнішність» усіх цих чинників у
внутрішній світ людини, наголошуючи на морально-етичному факторі. Усе
означене має певне втілення у дозвіллєвій діяльності, яка є і відбиттям
духовності, і породженням культури, і самореалізацією, і особистісним
проектом (стор. 132).
Відштовхуючись

від

теорії

В. Іванова

щодо

співвідношення

«діяльність - вчинок», Є. А. Сидоровська цілком слушно підкреслює, що
активне дозвілля, спрямоване на духовно-естетичний розвиток, у порівнянні
з пасивним відпочинком, або активно розважальним, і є, по суті, вчинком, що
потенційно відкриває нові обрії щодо формування особистості, за допомогою
інтегративних методів гуманістики.

Аналіз естетичної концепції А. Канарського, чиї естетичні погляди
значно вплинули на розвиток вітчизняної естетичної та культурологічної
думки,

закономірно

«приводять»

дисертантку

до

аналізу

доробку

українських науковців щодо «рекреаційної потенції мистецтва» (Р. Шульга).
Зрештою дослідниця доходить висновку, що естетичний досвід як такий
дарує людині можливість причетності до всього життєвого і духовного
досвіду людини, а також наголошує на значенні естетичного чинника у
співвідношенні проблем «життєвого світу» та світовідношення в контексті
розглядається культурно-дозвіллєва діяльність, а також розумінні мистецтва
як естетичного вираженню світовідношення, а художньої творчості як форми
виявлення базового рівня людського досвіду, на якому життєві факти і події
переходять у принципово інший модус - стають людинотворчими символами
«світоглядних істин», що конституюють особистість (стор. 144).
Слід зазначити, що авторка не просто добре знає історію дозвілля, до
подробиць відтворює історію «клубного життя», починаючи від XVI століття,
вечірок, гуртків, салонів, зібрань, артистичних кабаре, але й засвідчує щиру
відданість цій сфері - культурно-дозвіллєвій діяльності. Це робить надзвичайно
цікавими сторінки, де дисертантка цілком занурюється в матеріал, щодо
культурно-мистецьких практик дозвіллєвої діяльності та «атрибутів міського
життя як засобів розширення дозвіллєвої діяльності». Можна стверджувати,
що усі проблеми, пов'язані з детермінацією життєвим світом людини
дозвіллєвої

діяльності

становлять

для

автора

особливий

інтерес

і

переживаються як особисто значущі.
Однак, позитивна оцінка дисертації Є. А. Сидоровської не знімає
необхідності

виокремити

деякі

дискусійні

моменти,

що

потребують

пояснення чи уточнення.
1.

В роботі цілком слушно зазначено, що поняття «життєвий світ»

людини увів в науковий обіг Е. Гуссерль, також дається визначення цього
поняття, з урахуванням пізніших напрацювань як західних, так і українських
теоретиків, яке, безперечно, є слушним і має право на існування. Однак, було

б доцільним докладніше зупинитися на тлумаченні цього поняття самим
Е. Гуссерлем, адже на початку роботи
поняття

«життєвий

виникає

враження

несумісності

світ» (так як його розумів німецький

філософ) з

проблемою дозвілля. Одразу зауважу, що уточнене визначення це враження
(несумісності) знімає, адже стає зрозуміло,

що поняття

феноменології

Гуссерля - це тільки поштовх для подальших розміркувань і «життєвий світ»
розглядається

як соціальна реальність, де об'єктивне

протиставляється

людині-суб'єкту.
2.

Підрозділ 1.3. має назву: «Життєвий світ» - кордоцентризм

-

творча діяльність: співвідношення понять. Напрям думки зрозумілий, але в
роботі не вистачає так би мовити фактажу: яким чином кордоцентризм
пов'язаний з культурно-дозвіллєвою діяльністю?
3.

У підрозділі 2.3 «Гра як стимул ігрового виміру "життєвого

світу" людини» мова йде і про гру, і про ігровий вимір. Якщо є «ігровий
вимір», то логічно було б припустити, що є й інші виміри. Якщо є, то які?
4.

Деякого уточнення, на мій погляд, потребує назва підрозділу

3.3 «Атрибути міського життя як засоби розширення дозвіллєвої діяльності».
Коректніше було б додати: атрибути міського мистецького життя, адже саме
про мистецьке життя йде мова у цьому підрозділі.
Проте висловлені зауваження і побажання не заперечують наукового
доробку
потенціал

дисертантки,
дисертації

завершеного

в

а

скоріше

підтверджують

Є. А. Сидоровської

межах

сформульованих

-

значний

дослідження
завдань.

теоретичний
самостійного,

Логіка

побудови

дисертаційного тексту, ґрунтовність висновків дозволяють чітко визначити
теоретичну позицію автора, його високу фахову підготовку.
Достатня
опрацювання,

кількість
теоретична

задіяної

в

коректність

дисертації
зроблених

літератури,
висновків

ступінь

її

дозволяють

говорити про правомірність отриманих узагальнень та висновків дослідника.
Автореферат дисертації відбиває її основний зміст.

Усе це дає право стверджувати, що дисертація Є. А. Сидоровської
«"Життєвий світ" людини як детермінанта культурно-дозвіллєвої діяльності»
-і ,

відповідає вимогам МОН України щодо змісту і оформлення дисертаційних
досліджень,

а її автор заслуговує

на присудження

кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 -

наукового

ступеня

теорія та історія

культури.
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