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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЧАСУ В КУЛЬТУРІ 
ПОВСЯКДЕННОСТІ КІНЦЯ XX ст. 

У статті розглядається проблематика сприйняття часу у зв'язку зі зміною суспільної свідомості 
кінця XX ст.- епохи тотальної комунікації та інформаційної прозорості. Як провідні симптоми доби 
розглядаються пришвидшення та сповільнення соціального часу, годинниковий фетишизм та парадиг
ма fastlife. Об'єктом дослідження стає рецепція минулого та майбутнього, аісторичного, альтернатив
ного та фантастичного часу в картині світу людини цивілізації надшвидкості. 

І в античну давнину, і в середні віки, і в епоху Відро
дження були люди, що замислювались над проблемою 
швидкоплинного часу, але... ніколи у попередні епохи час 
не цінився настільки високо, ...і не посідав такого місця у 
свідомості людини. Сучасна людина- «людина, що поспі
шає», її свідомість визначається ставленням до часу. 

...Склався свого роду культ часу. 
...Циферблат із секундною стрілкою, що поспішає, 

цілком міг би стати символом нашої цивілізації [1]. 

Арон Гуревич 

З одного боку, така увага людини «веберівської 
цивілізації» до перебігу секунд стала певною хре
стоматійною істиною. Вона проголошується тією 
визначальною рисою, що відрізняє ментальність цієї 
доби від інших епох. 

Проте з іншого боку, уважніше вдивившись у цю 
рису, «запитавши» її, використавши як ключик до 
часовідчуття сучасної людини, є можливість виявити 

Проблема часу завжди вважалась однією з най-
глобальніших проблем як філософії, так і фізики, 
математики, біології та психології. Двадцяте століт
тя практично зняло її. 

Тепер це вже не проблема. Це - релігія. 
Причому жодна епоха ще не мала такої відчай

душної, самозреченої, фанатичної релігії, такого не
вблаганного і жорстокого бога. 
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нові риси та зв'язки між явищами сучасної культу
ри. Адже відомо, що людина не народжується із 
«відчуттям часу», що її часові та просторові понят
тя завжди визначаються лише культурою, до якої 
вона належить. 

«Мало знайдеться інших показників культури, 
які б такою ж мірою характеризували її сутність, 
як розуміння часу. У ньому втілюється, з ним по-
в 'язане світовідчуття епохи, поведінка людини, її 
свідомість, ритм життя» [2]. 

У двадцятому столітті винайдення електронних 
технологій із потужними можливостями у сфері 
розрахунків дало змогу розщепити як секунду, так 
і частку секунди. І от тут, власне, починаються за
питання. Що стоїть за цим прагненням? Що зміни
лося в людині, в її психології у зв'язку із маніакаль
ним бажанням підкорення часу? 

Загалом, дослідження темпоральної свідомості 
людини певної епохи (усього комплексу уявлень про 
минуле, теперішнє і майбутнє) - досить часто вико
ристовується для встановлення ментальності доби, 
і розробки з цього питання надзвичайно цікаві. На
приклад, на основі лінгвістичного аналізу творів 
ранньохристиянських авторів та порівняння їх із 
творами «язичницькими», було реконструйовано 
процес руйнації античного почуття минулого на 
зламі III—IV століть [3]. 

Інший хрестоматійний приклад - врахування 
темпоральннх уявлень у дослідженнях Ж. Ле Гоффа. 
У своїх працях він доводить, що рефлексія темпо
ральної свідомості, применшення ролі сучасності у 
середньовіччі, а також підсилена актуалізація мину
лого пояснюють віру хрестоносців у те, що в Єруса
лимі вони карають справжніх мучителів Христа [4]. 

Як бачимо, цей підхід, якщо й не універсальний, 
то принаймні досить продуктивний, тож є сенс спро
бувати використати подібний метод для аналізу ре
алій сучасної західної культури, що є не просто гі-
перчутливою до перебігу секунд. 

Ще досі існують суперечки з приводу того, на
скільки можна довіряти слову (якщо йдеться про 
історію), сказаному однією людиною, і зараховува
ти її бачення до відчуття багатьох інших, що жили 
поруч із нею, але не залишили свого голосу. Знову 
й знову постають проблеми: які саме уявлення про 
час є «типовими» для тієї чи іншої епохи або є пев
ним особистісним баченням: чи це матриця, куль
турне кліше, чи, навпаки, предмет глибокої особи
стої рефлексії? 

На жаль, відповіді на ці питання дуже часто зво
дять тільки до двох крайніх варіантів. У першому 
випадку уявлення про час, наприклад, св. Августи
на, відносять до історії індивідуальних ідей, а уяв
лення, зафіксовані у будь-якій сазі чи епосі - вира
женням масової темпоральної свідомості. В іншо
му випадку стверджується, що ідеї Августина були 
сприйняті і повторювались тисячами мислителів, 
тож мають розглядатись як досить репрезентативні 

для епохи середньовіччя, а уявлення у сазі можуть 
уповні відображати індивідуальну фантазію одно
го з оповідачів. 

І з цієї позиції, говорячи вже про культуру су
часності, цікаво виявити, які з провідних концеп
цій стали частиною світогляду, а які так і залиши
лись на периферії. Тому, маючи на меті досліджен
ня часовідчуття (дозволимо собі цей неологізм), 
яке приходить із середини культури і здебільшого 
залишається неусвідомленим, невиказаним, доціль
ніше брати об'єктом дослідження час «природний», 
час повсякденності. 

Звичайно, такий підхід одразу ставить декілька 
проблем. 

Вихідною аксіомою такого розгляду береться 
твердження про можливість колективних уявлень 
про перебіг часу, що вже багато разів було доведене 
психологами, соціологами та культурологами. 

Інтерпретація повсякденної поведінки є досить 
специфічним видом дослідження. Н. Земон-Девіс 
стверджує, що історію карнавалів і свят, урочис
тих церемоній можна «прочитати» з тою самою ко
ристю, що і щоденник, політичний трактат, про
повідь чи звід законів. Досліджуючи сучасну куль
туру, такому читанню підлягають телебачення, ре
клама, фільми, передвиборчі кампанії, мода. 

Культурою повсякденності прийнято вважати 
той бік життя, в який людина виявляється залуче
ною, навіть не усвідомлюючи цього; це стосується 
тисяч дій, що починаються і закінчуються ніби самі 
по собі, виконання яких практично не вимагає ні
якого рішення, майже не торкається свідомості. 

А втім, зрозуміло, що будь-яка концепція чи тео
рія все одно є відносною, тому потрібно пам'ятати, 
що про абсолютну однорідність якихось уявлень 
говорити не можна, тож варто скоріше говорити 
про особливості, про певні характерні риси 
сприйняття часу в сучасній культурі. І тут доцільно, 
напевне, розглянути такі явища як трансформацію 
часу, специфіку сприйняття теперішнього, минулого 
та майбутнього, а також певний ідеальний, бажаний 
час, про який мріє людина початку XXI століття. 

1. Час трансформований 

1.1. Прискорення 

Питання часу, намагання встигнути за невлови
мою для ока зміною цифр монітора чи електронно
го табло, коли навіть не секунда, а частка секунди 
вирішує долі людей, стало провідним мотивом, ка
ноном і особливістю сучасної культури. 

«Синдром погоні за секундою» ніби загострив 
чутливість сучасної людини до кожної втраченої 
миті, і життя фактично перетворилось не на задо
волення, що ти живеш тут і зараз, а на вічне шкоду
вання, що хвилину чи секунду тому ти не прожив як 
мав би (не заробив гроші, не розважився, не напи
сав бестселер, не винайшов ліки проти СНІДу etc.). 
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Встигнути за одну хвилину прожити і зробити 
як за дві - ніби виграти подарунок богів. «Обдури
ти» час, «встигнути» - ці слова стали паролем, клю
човим словом для розуміння багатьох речей. 

Розвиток індустрій, що пропонують приміряти 
шкуру іншого, побувати на його місці і приписати 
його досвід собі на карб (збільшивши свій рахунок 
у боротьбі з Часом) - є добрим тому підтверджен
ням, коли можна встигнути і побувати на Місяці (за 
допомогою TV-програми), і вбити дракона (у ком
п'ютерній грі), покерувати боїнгом, потрапити в 
аварію, розбитись і лишитись живим (у системі VR). 

Швидкість стала маною, нав'язливою хворобою. 
Запізнення на літак чи поїзд руйнує людські долі. 
Біржа перетворилась на театр, комедію й одночас
но трагедію швидкості, коли за долю секунди лю
дина збагачується або втрачає все, що мала. 

Те, наскільки звичка до швидкості трансформує 
свідомість, можна побачити на досить простому 
прикладі, порівнюючи сучасні Олімпійські ігри з 
давньогрецькими. Тут впадає в очі разюча відмін
ність у їхній сутності. У Греції не вимірювали час, 
за який атлет пробіг дистанцію - значення мало 
лише, хто перший. Сучасний атлет разом зі своїм 
результатом - у полоні цифр. За частки секунди 
пораховано, скільки йому не вистачає до світового 
рекорду чи наскільки він його перевершив. І, вреш
ті, атлет змагається не з тими десятьма іншими, що 
біжать дистанцію, а з тисячами інших, які залиши
ли свої результати в історії змагань. 

Перемога, що значно відстає від уже відомих 
результатів - практично не перемога; незадоволені 
всі - від переможця до уболівальників. Коментато
ри проголошують цифровий вирок, і сам факт пе
ремоги стирається. 

Місцем народження швидкості у сучасному зна
ченні й розумінні цього слова вважається Америка, 
адже «треба було винайти швидкість сучасних ав
томобілів, щоб подолати абсолютну горизонталь
ність» американської пустелі, яка багато в чому обу
мовила розвиток американської культури [5]. Це 
справжній «колективний фантазм руху: сніданок, 
кіно, релігійна служба, кохання і смерть - усе на 
колесах. Життя повністю drive-in» [6]. Породжений 
цією силою мобільний індивід, «який освоює світ у 
пошуках вигідних справ.., приводить у рух товари, 
гроші та ідеї» [7], врешті перетворюється на мотор, 
що вже не може зупинитись. 

«Немає часу на "справжні", реальні речі, якщо 
їх можна чимось замінити. Все схоплюється через 
симуляцію. Пейзаж через фотокартку. Жінки - через 
сексуальний сценарій. Думка- через письмо. Теро
ризм через моду і mass media. Події - через телеві
зор» [8]. 

Навіть сексуальність до певної міри подолана, і 
хоча вона постійно афішується, у неї більше немає 
часу на те, щоб виявити себе у вигляді любовних 
стосунків. «Сексуальність розчиняється у числен

них ефемерних контактах... Швидкість не відає сили 
кохання» [9]. 

Завдяки поєднанню телебачення, комп'ютера, 
факсу відпадає потреба ходити не тільки в бібліоте
ки, театри й музеї, а й в аптеку чи магазини. Все 
популярнішою стає надомна праця. Таким чином 
міф швидкості ще гостріше піднімає проблему са
мотності. 

Озброєний технікою індивід стає певною мірою 
самодостатнім, «наодинці зі своєю швидкістю, за
нуренням у мертвий світ механіки». (Це дає мож
ливість песимістично налаштованим авторам бити 
у бубон кінця людини і людяного, підтримуючи дис
курс «posthuman»)... 

Зовнішній світ тепер, наприклад, доступний з 
екрана монітора. Він весь перед нашими очима, але, 
перетворений на аудіовізуальний дискурс, він одно
часно зник як такий у своїй речовинності. Хоча при 
цьому став навіть яскравішим і привабливішим... 

В англійській мові багато слів, створених за до
помогою приєднання fast: fastfood, fastdrive. Маєть
ся на увазі, що людина, яка весь час перебуває в 
русі (так званий мобільний індивід) може із досить 
незначними втратами у часі здійснити всі необхід
ні речі, як, наприклад, поїсти, щось купити. 

Швидким стає саме життя, постає питання, що 
прийде за джордж-майклівським «fastlove». Може, 
FASTLIFE? 

1.2. Швидкість та інформація 

Відомо, що ще з часів античності одна інстан
ція (а точніше, одна богиня - Мнемозіна) відала од
ночасно проблемою пам'яті минулого і плином часу 
(В. В. Іванов жартома назвав її «богинею інформації»). 

Пізніше св. Августин із впевненістю зауважить, 
що минулого часу як такого не існує, а є лише тепе-
рішній-минулий - власне пам'ять про минулі події. 

Сучасна епоха чудово усвідомлює потребу во
лодіння та оперування цією пам'яттю, але вся про
блема в тому, що супершвидкості набування цієї 
інформації призводять до того, що користування 
нею стає практично неможливою справою. 

Дедалі відчутнішою стає загроза перетворення 
світу на бібліотеку Борхеса, у якій кожна книжка 
ретельно зберігається, але не може бути знайдена, 
а отже прочитана. Інтернет уже пройшов більшу 
частину шляху такого перетворення. За даними 
журналу «Компьютерное Обозрение» на червень 
1998 року у всесвітній мережі дрейфувало близько 
800 мільйонів сайтів. З того часу умови безкоштов
ного розміщення сайтів (freehosting) стали набагато 
м'якішими за рахунок реклами, і фахівці зараз уже 
зізнаються у неможливості встановити їхню точну 
кількість. 

Але якщо порівняти цю кількість з потужністю 
пошукових систем, що їх опрацьовують, буде над чим 
подумати. Рекордсменом серед пошукачів виявився 
портал Northernlight [10], який завдяки спеціальній 
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унікальній базі даних опрацьовує аж 13,6 % інформа
ції. Інші пошукачі, такі як відомий Yahoo чи AltaVista, 
мають доступ до близько 8,2 % веб-сторінок. 

У сфері дії мас-медіа справи йдуть приблизно 
так само. Тиждень у політичному житті, кожна мить 
з якого старанно висвітлюється і обговорюється, 
сприймається споживачем інформації навіть не про
сто як довгий, а як гігантський термін. 

Можна зрозуміти жарт Умберто Еко, що субот
ній номер «Times», який містить близько 600 сторі
нок, за своєю ефективністю дорівнює радянській 
«Правді» 60-х років. Ані там, ані там не можна 
абсолютно нічого дізнатись: у другому випадку -
нічого не писали, у першому ж - перечитати таку 
кількість інформації і знайти щось потрібне просто 
фізично неможливо [11]. 

Певним передчуттям і символом такої ситуації 
можна вважати слова, сказані Т. Еліотом під час 
Нобелівської промови: «Мудрість ми проміняли на 
знання, а знання - на інформацію»... 

Але швидкість, з якою треба спожити інформа
цію, призвела до нової системи сприйняття, де 
шматок стає еквівалентом цілого. 

З точки зору цього ж «шматкового» споживання 
можна подивитись на деякі тенденції сучасної куль
тури. Ним можна пояснити «клацання» по програ
мах за допомогою пульту дистанційного управлін
ня, коли одночасно можна дивитись декілька філь
мів, програм та шоу, з якогось шматка вловлюючи 
основний хід подій і прямуючи далі. А хвороба без
перервного руху інтернетівськими сайтами навіть 
здобула свою назву - «клікінг» (від англ. to click). 

З іншого боку, переключившись на новий канал, 
певний час мозок глядача працює над «упізнаван
ням», осмисленням чи домисленням дії, що відбу
валась, поки він був відсутнім у цьому віртуальному 
просторі. Коли цей процес завершується (навіть не 
важливо, з яким результатом - розумінням чи нав
паки переконанням, що це не варте того, щоб диви
тись), глядачеві стає нудно, треба рухатись далі, і він 
не зволікає натиснути на чергову кнопку пульта. 

До речі, саме ця нудьга, швидка втома від послі
довного, але одноманітного розвитку одної певної дії, 
звикання до мозаїки образів та уривків сюжетів -
один із шляхів розуміння такого явища візуальної 
культури, як відео-кліп. 

Поряд із традиційними «історіями» часто зустрі
чаються такі, наратив у яких абсолютно зруйнова
но: частина фрагментів втрачена (проігнорована), 
а інша розставлена у довільному порядку. Ці фраг
менти хаотично змінюють один одного, примушу
ючи глядача весь час перебувати у процесі «впізна
вання». 

Руйнація наративу у зв'язку з «посекундним си
ндромом» відбувається і в засобах мас-медіа, коли 
кожна сфера має отримати свій пай ефірного часу, 
тож звичайним явищем є вставка серед художнього 
фільму не тільки реклами, а й новин або погоди. 

1.3. Час, що скасовує простір 

Час і простір - досить умовно можна назвати 
двома різними величинами, оскільки вони являють 
аспекти однієї і тієї ж матриці, яку свідомість на
кладає на зовнішній світ, упорядковуючи його. У не
розривності простору й часу час виступає як четвер
тий вимір простору. Це дозволило М. Бахтіну на по
чатку століття ввести поняття хронотопу вже як не
від'ємної основи самого бачення світу, що властиве 
певній культурі. 

І якщо «кінець історії» ще викликає певні сум
ніви, то вже безсумнівним є факт наявності «кінця 
географії». 

Відстань більше не має значення, а саму ідею 
фізико-географічного кордону стає все важче під
тримувати в «реальному світі». «Раптом виявилося 
з усією ясністю, що роздільність континентів і всьо
го світу загалом була функцією відстаней, які ко
лись здавалися реальними завдяки примітивності 
транспорту і труднощам подорожі. В епоху вибуху 
комунікацій «простір втрачає своє значення; при
наймні для тих, хто може надати своїм діям швид
кість електронного листа» [12]. 

Поява глобальної комп'ютерної мережі змінила, 
в інформаційному плані, саме значення «подорожі», 
а також розуміння «відстані», що мала бути подола
на. Простір тепер «організується» технікою, швид
кістю її дії і експлуатаційними витратами. Із об'єд
нанням комп'ютерних терміналів і відеомоніторів у 
загальну мережу відмінності між тут і там втрача
ють усяке значення, і все гострішим стає розуміння 
остаточного перетворення світу на «глобальне се
ло», яке свого часу передбачив Маршал Маклюен. 

Поль Віріліо, автор ряду праць на цю тему, заува
жує, що це «надзвичайно драматичний момент для на
ших стосунків зі світом і для нашого бачення світу» 
[13], оскільки вже у рекламі сотових телефонів про
голошується, що: «Світ ніколи не був таким малим». 

1.4. Новий герой нашого часу 

Надлишком влади, що надає подоланий простір, 
створюється новий етос - «мобільна еліта», новий 
ментальний тип доби. 

Оскільки для встановлення нової системи зна
чень і відносин не потрібно, як раніше, переміщен
ня тіл у фізичному просторі, це означає втрату вла
дою всяких фізичних характеристик і отримання 
нею певної безтілесності. 

«їхня влада, зрештою, виходить не "від світу 
цього", не від фізичного світу, в якому вони будують 
свої будинки та офіси з могутньою охороною, бо 
вони вільні від вторгнення непрошених сусідів, від
різані від усього, що можна назвати місцевим спів
товариством, недоступні ні для кого, кому на відмі
ну від них призначено жити в співтоваристві» [14]. 

Одним із представників чи навіть лідером цього 
нового етосу з повним правом можна вважати Біла 
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Гейтса, керівника компанії Microsoft і знакової 
постаті нашого часу. Йдеться навіть не про владу 
грошей (хоча у пік своєї «могутності» в середині 
дев'яностих Microsoft приносила своєму власнику 
20 тис. доларів щохвилини). Символічним капіта
лом студента-невдахи слугувало (і служить) розу
міння усім світом майже абсолютної залежності від 
програмних продуктів Microsoft'а, що завдяки пере
довим технологіям і потужній маркетинговій си
стемі заполонили ринки обох півкуль Землі. Але ще 
важливішим є те, що Гейтс був активним ініціатором 
розповсюдження Інтернету, як ніхто зрозумівши 
його силу і владу. Назва останньої книги Б. Гейтса 
символічна - «Бізнес із швидкістю думки». 

1.5. Уповільнення. Зупинка часу 

Сучасна західна культура перетворилась не про
сто на культуру збереження, а культуру патологічно
го накопичення. Жодна епоха до цього не виявляла 
такої схильності до всієї старовини. 

Доба Відродження, хоча і відчула себе першою 
культурою нащадків, вибирала, що зберігати (а саме, 
античність). Наш культ збереження доходить до 
того, що відкриваються музеї подій, свідками яких 
ще були його відвідувачі (Національний музей «Чор
нобиль»). 

Надзвичайно цікаво побачив проблему нашого 
«патологічного накопичення» Ортега-і-Гассет, зно
ву повертаючи нас до проблематики влади. Він 
пише, що «мати минуле, зберегти його - не що інше, 
як спроба, хоча й досить скромна, прилучитися до 
вічності, і цим ми якоюсь мірою уподібнюємось до 
Бога, бо володіння минулим одночасно із володін
ням сучасним є однією з ознак вічності. Якби ми 
ще володіли майбутнім, то наше життя було б пов
ною імітацією вічності» [15]. 

Не дивно, що епоха, яка тягне за собою весь тя
гар археології та історії, постійно бідкаючись, що 
збереглося так мало, породила індивіда, що трясеть
ся над кожною прожитою хвилиною, індивіда, який 
іде на все, аби продовжувати володіти часом, що вже 
минув. 

І це багато в чому пояснює явище сучасної фото
картки (не старого, чорно-білого парадного фото, 
а «миттєвого», зробленого дешевою пластмасовою 
«мильницею»), а також феномен домашнього відео. 

В культурі з'явилась нагальна потреба бачити, а 
значить знати і володіти, минулими подіями, своїм 
образом, який був хвилину тому, місяць, рік, десять 
років. Потреба володіти своїм минулим часом. 

Сама мить фотографування (коли ми знаємо про 
це), час зосередження уваги на чорному оці об'єк
тива, фактично не означає нічого. Наша пасивність 
перетворюється на нуль події, і в цей нуль ми повер
таємось знову й знову, дивлячись на фотокартку. 

Р. Барт говорить про спорідненість фотоапара
тів і годинника, нагадуючи, що «перші компоненти 
фотоапарата вийшли з майстерні червонодеревника 

і лабораторії точної механіки. На вигляд старі апа
рати були схожі на настінні годинники [16]. І цей 
зв'язок абсолютно не випадковий, оскільки фото
апарат створювався як пристрій, що діє на час або 
точніше здійснює інший спосіб його вимірювання, 
залишаючи матеріальні свідоцтва прожитих хвилин. 

Це життя серед фото, життя серед мерців, хоча 
у більшості випадків не в буквальному розумінні, 
і дало право одній з героїнь Мілана Кундери гово
рити, що «око Бога замінене телекамерою» [17]. 

2. Час і влада. Проблематика реального 
і глобального часу 

Усі часові трансформації, що властиві й сприй
маються як належне свідомістю епохи (причому як 
подолання, так і затримка часу), ведуть до розкрит
тя ще однієї провідної проблеми, без посилання на 
яку будь-яка «одіссея» до розуміння феномену 
сучасної людини була б неповною. Це питання 
влади і прилучення до неї на свідомому та підсві
домому рівнях. 

«Ми володіємо [часом] лише тією мірою, якою 
здатні його уявити. Звідси потяг людини до воро
жіння, пророцтва. Протягом Нового часу наша здат
ність розгадування майбутнього зробила значний 
крок вперед» [18]. 

Бажання передбачення у сучасній західній куль
турі охоплює практично всі сфери - погода, вибори, 
політичні події, економічні зрушення, спорт, горо
скопи. Довіра до передбачень залежить скоріше від 
авторитету того, хто це передбачення проголошує 
(так Гідрометцентр виступає у ролі сучасної Піфії: 
якщо не справдилось, значить неправильно витлу
мачили показники супутника). На цей фактор також 
вказує популярність опитування громадської дум
ки («Як ви думаєте, який кінь переможе на перего
нах? Який фільм здобуде Оскара?»). Це своєрідний 
агон, змагання: вгадати істину й отримати її раніше 
за інших. «Передбачати майбутнє - увічнювати 
себе» [19]. У цьому сенсі девізом доби вповні може 
стати ортегівське: «Пам'ятати і передбачати...» 

Влада є абсолютною, коли накази передаються 
і виконуються миттєво. Тому технологічне втілення 
можливості дії у реальному часі (real time regime) -
коли висловлювання вже фактично стає дією або 
натиснення кнопки стає смертю на іншому боці зем
ної кулі - є такого роду абсолютизацією. 

Підкреслюючи примат реального часу в сучас
ному суспільстві, Поль Віріліо зауважує, що навіть 
війни, які нині відбуваються на «миролюбній зеле
ній планеті», в корені відрізняються не тільки від 
античних та середньовічних баталій, а й від Світо
вих воєн, що мали місце ще півстоліття тому,- це 
вже «живі» війни. 

«Світові війни відбувались у просторі. Тут ми 
маємо справу з війною, яка екстремально обмеже
на у просторі, але глобальна в часі завдяки CNN та 
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Пентагону» [20]. Вони відбуваються просто на ек
ранах телебачення, і в таких умовах найлокальніша 
сутичка відразу набуває світового статусу. 

Значну владу над часом мають засоби масової 
інформації, у чиїх руках фактично міститься конт
роль над його перебігом. Аналогічну владу мали 
хіба що церковні середньовічні дзвони. 

До речі, сама секуляризація часу - процес до
сить недавній, оскільки поясний час затверджено 
лише 1912 року, причому доволі довго опір такому 
нововведенню чинила Франція, де зв'язок релігії та 
влади був найсильніший. Тож цей рік можна назва
ти певною стартовою датою для процесів, що три
вають нині принаймні у Європі. Прагнення до умов
ного об'єднання простору (чи у межах світу, чи 
Європи) створює потребу єдиної часової системи 
для нормального функціонування транспортних 
сполук, засобів інформації і т. д. Свій локальний час 
стає неможливим, і це декого дуже непокоїть. 

«Глобальний час (global time) перетворився на 
нову форму тиранії... Історія така багата саме тому, 
що час був локальний; кордони і час, необхідний 
для розповсюдження інформації, давали змогу уни
кати узагальнення, знищення різниці» [21]. 

Час у сучасному суспільстві - це правила гри, які 
треба прийняти, щоб продовжувати грати. Вони вста
новлені раз і назавжди і навряд чи переглядатимуться. 

Тільки в архівах етнологів зберігається згадка 
про те, наскільки різним був час у різних народів, і 
що прийняття звичної для нас системи вимірюван
ня є абсолютно випадковим. 

У наш вік десятинних систем відліку тільки міри 
часу та кутів зберегли давній, надзвичайно незруч
ний для розрахунків поділ. На початку 60-х, коли 
перші електронні машини ще не могли належним 
чином упоратися з обрахуванням часу, у деяких за
хідних університетах серйозно розроблялись прое
кти реформи часового поділу і наближення його до 
десяткової системи. Якби знайшлися сили, які б під
тримали цей проект і втілили його, невідомо, чи не 
довелося б нам говорити про справжню революцію 
свідомості. 

3. Час, що вимірюється. Годинник 

«Не можна говорити, що у X ст. людство в ситу
ації очікування кінця світу або нових часів нічого 
не отримало - відбулася знаменна подія: Папа Силь
вестр винайшов механічний годинник... Історики 
техніки явно недооцінюють цю подію...» [22]. 

Якщо для античної людини час повільно, плав
но і впевнено упорядковував події і предмети кос
мосу, то зрозуміло, чому давнім грекам годинник 
не був потрібний. Навіть винайдений сонячний го
динник був скоріше цікавою забавкою, ніж свідчен
ням вічної втечі чогось незворотного. 

Середньовіччя уважніше поставилось до винай
дення годинника, і для багатьох це був засіб вирва

ти у церкви монополію на володіння часом, що ви
мірювався церковними дзвонами. 

У кінці XVIII ст. попит на годинники в Англії 
виріс настільки, що англійський прем'єр-міністр 
У. Пітт намагався ввести податок на володарів го
динників, що діяв близько року, проте навіть він не 
зменшив кількості бажаючих бути власником ма
ленького механічного дива, яке ввозилось контра
бандою з Франції та Швейцарії. 

«Поважний, шляхетний рух, яким власник ки
шенькового годинника виймав його з-під поли сюр
тука, змінився стрімким поглядом на зап'ястя, де 
зайняв своє місце годинник наручний, що спершу 
був складовою обмундирування артилерійських 
офіцерів (показово, що першою країною, яка замо
вила для своїх військових такий годинник, була 
Пруссія)» [23]. 

Йдеться вже не про захоплення і бажання мати 
річ, а про справжній годинниковий фетишизм. Го
ловне не просто знати котра година, а «володіти 
часом через належність речі, постійно тримати під 
рукою у зареєстрованому вигляді», присвоїти собі 
певний вимір шляхом якогось понадзнання і відчу
вати себе у ньому абсолютно комфортно й захище
но, самим упорядкуванням та ілюзією володіння 
притлумити страх перед Часом і Смертю. 

4. Час минулий 

4.1. Час історичний 

Кожна епоха пише свою історію - скоріше не в 
сенсі опису своїх подій, а опису свого бачення і ро
зуміння минувшини, перекроювання її «під себе». 
Обсяг такого переписування історії дає підстави 
говорити про історизм як «складову частину сучас
ного світу» [24]. 

Проблематика сприйняття минулого часу різко 
протиставляє «історично-наукове сприйняття істо
рії» та «сприйняття минулого». Йдеться навіть не 
стільки про протистояння масового уявлення та 
знання фахівців (хоча і це, звичайно, не можна оми
нути), скільки про розрив між «ідеологією хроно
логічних таблиць» і тим, що можна абстрактно на
звати «життєвим наповненням» [25]. 

Ще Г. Зіммель свого часу помітив цю ваду науко
вої історії (з якою нефахівець так чи інакше зіштовху
ється принаймні на шкільній лаві). Історичний час 
сприймається як досить неоднорідний. Навіть після 
шкільних уроків історії виникає відчуття, що дис
танція між 1909 та 1913 роками зовсім не така, як 
між 1917 та 1921-м, хоча хронологічно вона стано
вить чотири роки [26]. 

Історія як наука ухвалила вирок своїм білим пля
мам, проголошуючи, що тоді історично нічого не 
відбувалось. 

Ще однією особливістю історичного часу є те, 
що це єдиний час, який твориться професіоналами. 
Тому, читаючи історію, інколи важко уникнути спо-
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гадів про активну діяльність «Міністерства Історії» 
в оруелівському «1984». 

Пропуски, так звані білі плями, заповнюються 
відповідно до вподобань історика не медіума, але 
все-таки автора. Природним наслідком є націоналі
зація (своєрідна приватизація) [27] історії. 

Показовим є приклад початкової шкільної осві
ти в Ізраїлі, де програма з курсу історії країни по
будована таким чином, що після Давида й Соломо
на відразу йде утворення Ізраїля та їхні перемоги 
над арабами. Абсолютно відсутня історія діаспори 
і, головне, холокосту, що є центральним пунктом у 
європейській історії XX століття. 

Це розвінчує черговий міф нашої доби про існу
вання якоїсь однієї універсальної Історії, оскільки 
французькі діти чудово знають, що війна Наполеона 
з Росією закінчилась перемогою і спаленням Мос
кви. У цьому плані механізми історичної пам'яті 
мало чим відрізняються від пам'яті індивідуальної. 

4.2. Час аісторичшш. Філософія Діспейленду 
як «повий світовий порядок» 

Проблема накопичення історією (як наукою) ін
формації, даних, фактів, що подекуди суперечать 
один одному, ставить ще одну проблему - пробле
му несприйняття такої кількості минувшини і як 
наслідок-хаос історичного уявлення, що проявляє 
себе у своїй мєдіа-продукції. 

З усієї історії вилучається найцікавіше, найяск
равіше та найвідповідніше. У її надрах складається 
нова історичність із уламків старої, де тепер вигад
ка і реальність отримали одне втілення. 

Це нове відчуття минулого, філософія Дісней-
ленду як «новий світовий порядок» [28], що бере 
початок в американській культурі, нині становить 
необхідну складову культури європейської, є спра
вжнім кодом, ключем до розуміння сучасної епохи. 

Казкова мрія кожної дитини - місто Міккі Мау
са і Дональда, «стирає значущість часу, синхроні
зуючи всі періоди, всі культури в одному русі, за
проторюючи їх у єдиний сценарій»; «час стоїть, час 
не має значення, все поза часом» [29]. 

Знання про історичну реальність абсолютно де
мократизовані. Це не тільки колаж з історичних 
фактів, де логічне розрізнення між Реальним Сві
том та Можливим Світом ґрунтовно підірване. 

«Немає сучасного, немає минулого, немає май
бутнього - тільки миттєва одночасність усіх місць 
та періодів у єдиній атемпоральній візуальності, у 
якій ти береш участь... Це просто часовий колапс, 
справжній четвертий вимір. Вимір, який замість 
того, щоб стати часом, стирає всі часи» [ЗО]. 

Дослідження У. Еко підводять до цікавої і важ
ливої думки, що напрошується висновком до його 
робіт. Світ, де панує симультанність, де ставиться 
акцент: це було, і байдуже коли, байдуже в якій 
послідовності, - це не щось нове і незвичайне. 

Все просто. Це світ середньовічної ікони. 

5. Час майбутній... 

Докорінна зміна у ставленні до майбутнього від
булася ще на початку Нового часу, коли на зміну 
пасивному очікуванню невідомого прийшло актив
не планування та облаштування часу, «якого ще 
немає». Людина стала більш упевненою відносно 
свого завтра. Час, перетворившись на business-time, 
покинув сферу сакрального. Тепер можна користу
ватись записниками, в яких фіксується черговість 
справ не тільки на найближчий тиждень чи місяць, 
а й на рік уперед. 

Не дивно, що продуктами такої доби стали пла
ни п'ятирічок, доктрини кращого майбутнього та 
система вічного страхування як своєрідна пре
тензія на вічне життя. Е.Тідденс назвав цей симп
том сучасності справжньою «колонізацією майбут
нього». 

Але поряд із цією бравадою розпланованого 
майбутнього, ігноруванням фатуму і запереченням 
смерті існують настрої дещо відмінні... 

Інше сприйняття майбутнього як часу, що 
минає у передчутті Апокаліпсису. Адже злам сто
літь - це завжди напруга, особливо коли йдеться 
про такі красиві цифри як 2000. Особлива увага 
громадськості до цього факту проявляється хоча 
б у тому, що міленіум зустрічали двічі. І магія 
цифр, і традиційні очікування кінця світу ство
рили досить цікаву з точки зору психології си
туацію. 

Ж. Бодріяр описує очікування 2000-го року в 
Парижі, де величезний годинник на центрі Жоржа 
Помпіду показував, скільки часу (зворотний відлік 
вимірювався мільйонами секунд) лишилось до Но
вого року. 

«Моторошно, коли годинник ніби йде у зворот
ному напрямку... Схоже на бомбу з годинниковим 
механізмом.... 

Історія не просто рухається до свого логічного 
завершення, а згортається до однієї миті (24:00, 
31 грудня), подібно до того, як людина згорнулась 
до генетичної викладки» [31]. 

Напевне, не в одного Бодріяра складалось таке 
враження. За шість місяців до бажаного моменту 
годинник зняли і сховали у сейф, ніби побоюючись 
за те, що могло б статись, якби люди побачили кі
нець цього відліку. 

Ситуація кінця століття справді показова. Не
відомо, на що вона більше схожа: на трагедію чи 
комедію. Апокаліптизм та міленаризм стали не
від'ємною складовою духу сьогодення. Певною 
мірою вся культура кінця століття позначена ними. 
«Є час розкидати каміння, і є час збирати». Є час 
радіти сьогоденню і чекати на ще кращі часи, є -
проклинати свою епоху і чекати на встановлення 
Граду Божого. 

Питання, чому апокаліптичні настрої то актуа
лізуються, то зникають - залишається відкритим. 
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Щодо актуальності цих настроїв у XX сторіччі ', то 
вона навіть не викликає запитань [32]. 

Ще у п'ятому сторіччі один чернець підрахував, 
що у X ст. відбудеться Апокаліпсис, Страшний Суд 
над людством. «П'ять століть цьому вірили, але у 
1000 році, коли почався соціальний, а потім і нау
ково-технічний прогрес, Апокаліпсис відсунувся на 
майбутні часи» [33]. 

«У 1000 році очікували Царства Божого і замо
лювати свої гріхи. Ми нічого не очікуємо і навпаки 
"підбиваємо бабки", ведемо рахунок своїм гріхам». 

Відбувається помітне пожвавлення мас-медіа, 
створюються тисячі чартів як найкращого, так і най
гіршого. Відбувається причісування, відмивання іс
торії. «Риємося в архівах, сплачуємо за старими ра
хунками». Знову й знову намагаємось прокрутити 
фільм XX ст. Світ перетворюється на своєрідне бюро 
ритуальних послуг, усюди лунають прощальні про
мови. 

Все минуле століття під судом. Підбиваємо під
сумок, ніби виставляємо історію на продаж. Жодне 
століття до нас такого не робило, і ми впевнені, що 
ми оригінальні, впевнені, що маємо право судити. 

Постає питання, що робити після такої чистки? 
Що робити, коли вже все пораховано, зрозуміло, 
засуджено і розхвалено? Будь-які уявлення про май
бутнє неактуальні. Відчуття Апокаліпсису - ось що 
прийшло йому на зміну. 

У світлі паніки, що виникла навколо приходу 
нового століття, паніки, що дозволила без особли
вих проблем провернути аферу світових масштабів 
Y2K2, згадуються слова, сказані свого часу Г. Апол-
лінером: «Коли людина починає говорити про час, 
це означає, що він уже минув». 

6. Час альтернативний 

6.1. Час телебачення 

Телебачення, що завжди сприяло розмиванню 
бар'єрів між минулим і теперішнім, стало своєрід
ним символом підкорення часу. 

Це реальний вимір, що паралельний дійсності. 
У порадянські часи на території Східної Європи всі 
події проходили під хоровий приспів «у наші важкі 
часи», і в цій ситуації те, що відбувалося на телеба
ченні й особливо рекламний обвал сприймався як 
«бенкет під час чуми». Як сказав би Бахтін: співіс
нування карнавалу і рутини в культурі [34]. 

Реклама взагалі створює певний ідеальний світ 
(міфологічний золотий вік), на кшталт християн
ських небес. Якщо тут і згадується про прикрощі 

(забруднені штани, застуда, лупа), то лише для того, 
аби потім показати, що все буде добре - якщо вико
ристовуєш рекламоване мило і майонез - усі гріхи 
прощаються. Як і середньовічні «examla», сучасна 
реклама показує «як треба». 

Для негативних емоцій відведено час особливий. 
Блок новин - це хоч і не оруелівська п'ятихвилинка 
ненависті, але у всякому разі декілька хвилин гніву, 
смутку, безсилля. Але по закінченні цих хвилин усе 
знову тане у рожевому забутті ілюзії щастя й достатку. 

6.2. Час фантастики 

Ще не так давно найбільшим дивом передбачен
ня науково-фантастичною літературою подальшо
го розвитку технологій були «пророцтва» Ж. Верна 
[35]. Сучасна фантастика зіткнулась із ситуацією, 
коли не просто ще за життя автора, а через 5-10 ро
ків після написання твору найзухваліші фантастич
ні пророцтва втілюються у життя, як це сталося з 
романами Станіслава Лема. Його книги, видані мі
льйонними тиражами, вийшли у світ більш ніж три
дцятьма мовами, і саме йому належить винайдення 
(якщо цим словом назвемо народження ідеї) екран
них окулярів, рукавички для віртуальної реальнос
ті, кіберкостюма і багатьох інших речей. Але, судя
чи з останніх інтерв'ю, така ситуація його настіль
ки налякала, що він серйозно хотів кинути писати 
(хоча з часом і передумав). За його словами, він 
просто «писав ці жахливі сценарії, тихенько по-
сміюючись», навіть не підозрюючи, що «все це» 
може здійснитись [36]. 

Песимістів та апокаліптиків серед авторів-фан-
тастів теж більш ніж достатньо. В оповіданні А. Клар
ка «Дев'ять мільярдів імен бога» швидкість, яку 
створили люди, іде проти природи і взагалі ідеї тво
ріння. Світ має свій термін існування, допоки імена 
бога не будуть перелічені, але техніка допомагає 
прискорити цей процес і ліквідує той час, що його 
ще має світ завдяки чисто технічній затримці... 

Фантастика як жанр літератури по відношенню 
до своїх більш ранніх тезок - легенд та казок, виріз
няється особливим статусом - статусом неправди
вості (проте не брехні, оскільки про неправдивість 
заявляється наперед, перед оповіддю як такою). її по
пулярність як жанру доводить те, що типові події 
та ситуації фантастичних сюжетів є бажаними, і час 
(а радше, хронотоп фантастичного роману) є пев
ним ідеальним виміром, навіть якщо цей світ являє 
собою портативну модель пекла. 

Аналіз самих творів, немов лакмусовий папірець, 
вказує на те, наскільки проблема часопросторових 

1 Інтелектуали у цьому плані досить песимістичні, і теми кінця історії (Ф. Фукуяма), занепаду Європи (О. Шпенглер), зіткнення 
цивілізацій (С. Хантінгтон), нового світового порядку (Д. Буш), кінця Нового часу (Р. Гвардіні), нової парадигми (Нью Ейдж), 
месіанських часів, кінця утопії, штучного раю, апокаліптичної культури (Адам Парфрі) стають дедалі популярнішими в міру 
наближення до межі століття, кордону міленіуму. 

2 Y2K - «Проблема року 2000», що полягала у «загрозі» збою комп' ютерів о 24:00 31 грудня 1999 року. Хоча дехто здогадувався, 
що нічого особливого не трапиться, протягом кількох років відбувались міжнародні наради і конференції, мстою яких була розробка 
стратегії запобігання «катастрофі». Врешті, на розв'язання проблеми, за наискромнішими підрахунками, було витрачено близько 
7 млрд доларів. 
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меж хвилює людей. Вже не є актуальною уельсів-
ська Машина Часу, оскільки вона може просуватись 
лише вздовж одного часового виміру, а цього вже 
замало. Новою необхідною умовою «повнокровно
го» існування стала наявність тисячі різноманітних 
віртуальних світів, що співіснують у культурі. 

Розташування цих нових світів особливого зна
чення не має (далека галактика, підсвідомість лю
дини чи позаекранні глибини електронних машин). 

Якщо спробувати реконструювати цей бажаний 
час (а скоріше, часопростір, хронотоп) сучасної масо
вої фантастики (скоріше Голівуд, ніж Європа, і скорі
ше Р. Желязни, ніж X. Л. Борхес), то з'ясовується, 
що всі характеристики хронотопу середньовічного ро
ману, які виділив М. Бахтін, є його прямим описом. 

Це здебільшого «чудовий світ в авантюрному 
часі», в перешкоди якого «герой занурюється як у 
рідну стихію» [37] (ніби знаючи, що за законами 
жанру з ним нічого не має трапитись). 

У більшості випадків «герой переживає не біди, 
цікаві лише читачеві, а дивовижні пригоди, подви
ги, що прославляють інших» [38] (даму, сюзерена; 
рідний спецрозділ або людство в цілому). 

Пригоди не можуть просто так закінчитись, оскіль
ки є професією або долею героя. Це пояснює обов'яз
ковість циклу - певної кількості пригод одного пер
сонажа: Ланселота, Парцефаля, Тристана, Терміна-
тора, Рембо, Люка Скайуокера). 
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PECULIARITIES OF THE PERCEPTION OF TIME IN CULTURE 
OF THE EVERYDAY AT THE END OF XX CENTURY 

The problem of the perception of time in connection with changes of social consciousness at the end 
of XX century - the epoch of the total communication and informative transparence, is considered in article. 
Speeding up and slowing down of social time, clock s fetishism and paradigm fast life are considered as the main 
symptoms of the epoch. Reception of the past and the future, α-historical, alternative and fantastic time in the 
world's picture of the man of the superspeed's civilization become object of the investigation. 

Voycytska M. О. 


