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В концепции Степина акцентируется внимание на человеке как существе, имеющем биоло-
гическое тело и «неорганическое тело», а также на его жизнедеятельности, которая с течением 
времени становится образцом поведения для других, представляя собой своеобразную семиоти-
ческую систему как один из самых древних способов кодирования социального опыта челове-
чества. Данный способ кодирования можно рассматривать как сущностное составляющее обра-
зования, воспитания человека. Культура рассматривается как сложно организованная и посто-
янно обновляющаяся знаковая система (символика человеческого тела, действия, поступки лю-
дей и т. д.). 

Не менее важным социокодом, определяющим жизнедеятельность человека, является есте-
ственный язык. Последнее понимается как способ выражения мысли и передачи ее от человека 
человеку. Через слово отражается видение реальности, навязанное носителю языка, имеющееся 
в его сознании в виде представлений о каком-либо предмете. Передача социального опыта проис-
ходит и благодаря языкам искусства (живопись, музыка, архитектура и т. д.). Язык является свя-
зующим звеном между мышлением и реальным миром. В данном случае, согласно В. С. Степину, 
под культурой можно понимать формирование новой кодовой системы, нового социального опы-
та, создание новых систем трансляции, что несомненно, способствует развитию новых видов и 
способов коммуникации.

Смена культурно-исторических эпох сопровождается, по мнению философа, «формированием 
сложной иерархии программ деятельности, поведения и общения, представленных различными 
социокодами». Существует три временных пласта (уровня) данных программ: «реликтовые про-
граммы», пережитки предшествующих культур, которые имеют место быть в современном мире 
(суеверия, табу); современные по содержанию программы, характеризующие нынешнее состояние 
общества (наука, свобода мысли, новации, творчество); программы, ориентированные на будущее, 
опережающие существующее на данный момент время (теоретические знания, способствующие 
перевороту в техническом и технологическом развитии; новые нравственные принципы). 

Автором концепции положительно оценивается динамичное общество, являющееся почвой 
для «культурного творчества, адресованного в будущее». Динамика современного общества под-
держивается благодаря деятельности интеллигенции, которая становится носителем «генетиче-
ского кода» культуры современности. В задачи интеллигенции входит создание нового, а также со-
хранение и трансляция основных ценностей культуры, быть своеобразным гарантом нравствен-
ных оснований социальной жизни людей. 

Культура, по мнению В. С. Степина, представляет собой самоорганизующуюся историческую 
систему, состоящую из мировоззренческих универсалий (категорий, идей, концептов), смыслы ко-
торых раскрываются во всех областях культуры любого исторического периода. В реальной жиз-
ни универсалии проявляются не только в виде форм рационального мышления, но и схематизации, 
определяющей человеческое мировосприятие, его переживания. Поэтому мировоззренческие уни-
версалии нельзя отождествлять с философскими категориями.

Условно взаимосвязанные между собой универсалии подразделяются на два блока. Атри-
бутивные характеристики первого блока включают следующие категории: пространство, время, 
вещь, отношение, качество, количество, мера и т. д. Категории второго блока — человек, сознание, 
добро, зло, красота, вера, надежда, свобода и т. д. Данные категории находятся во взаимной кор-
реляции, развиваются и функционируют как целостная система, выполняя три важные функции: 
сортировка исторически изменчивого социального опыта, структурирование человеческого созна-
ния в конкретную историческую эпоху, формирование мировоззрения эпохи. 

В целом концепция культуры В. С. Степина ориентирована на понимание роли и развитие со-
циальных институтов, оказывающих непосредственное влияние на процесс самоактуализации и 
реализации личности. Освоение смыслов, кодов культуры связано с личностной активностью ин-
дивида, являющегося частью процесса инкультурации. Будучи вовлеченным в различные виды де-
ятельности, человек создает новые образцы, нормы, идеи, наполняя культуру личностными смыс-
лами. Имеющийся опыт реконструируется в социальный опыт, в культуре появляются новые сю-
жеты, состояния, феномены. Это значит, что изменения культуры обусловлены творческой актив-
ностью личности. Человек, являясь частью культуры, впитывая ее ценности и нормы, вместе с тем 
является и ее творцом.

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ І ДЗЯРЖАЎНЫЯ СІМВАЛЫ ФРАНЦЫІ:
ПРАЗ СТАГОДДЗІ Ў СУЧАСНАСЦЬ

Дзятчык М. I., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Французы з вялікай пашанай і любоўю ставяцца да сваіх сімвалаў: каб у гэтым пераканацца, 
варта зазірнуць нават не на афіцыйны сайт, а сучасны пашуковік Google. Больш за дзесятак крыніц 
даведак, відэаролікі і яскравыя фотаздымкі, артыкулы ў мас-медыя, а таксама вялікая колькасць 
водгукаў да іх… I гэта тычыцца не толькі дзяржаўных, афіцыйна прызнаных, але і нацыянальных, 
гістарычных і нават турыстычных брэндаў. 
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Галоўным з усіх сімвалаў, на наш погляд, з’яўляецца Марыяна (Мар'яна) — ўвасабленне 
Жанчыны, Рэспублікі, Свабоды. Нездарма існуе ў навуковых колах тэрмін Mariannologie 
(мар'яналогія) — вывучэнне гісторыі ўзнікнення і ўздзеяння гэтага вобраза на грамадскасць. 
Сёння Мар'яна ў фрыгiйскiм каўпаку з'яўляецца перш за ўсё знакам Французскай Рэспублікі і 
неад'емнай часткай французскіх гарадоў. Яе выява шырока выкарыстоўваецца на паштовых 
марках, на марках розных відаў гербавых збораў, дзяржаўных пячатках, на манетах, яе бюсты 
ўпрыгожваюць грамадскія і дзяржаўныя ўстановы.

Мар'яна — гэта алегарычныя жаночы вобраз, закліканы прадстаўляць Рэспубліку. Падобны 
лад можна сустрэць і за межамі Францыі ў скульптурных малюнках і на манетах XIX і XX стст. 
у Італіі, Партугаліі, Аргенціне, Бразіліі, Швейцарыі і ў некаторых іншых краінах. Гаворка ідзе 
аб прамым або ўскосным уплыве Францыі на з'яўленне малюнкаў, якія прадстаўляюць у гэтых 
краінах трыяду «Жанчына — Рэспубліка — Свабода», што, безумоўна, выклiкае вялікую цікавасць 
і магчымасць для культуралагічных даследаванняў. 

Эпоха росквіту і трыумфу Марыяны прыпадае на перыяд Трэцяй рэспублікі. Гэта час, калі ў 
1880 г. дзень 14 ліпеня абвяшчаецца нацыянальным святам, «Марсэльеза» становіцца нацыяналь-
ным гімнам і паўсюль расце колькасць манументальных статуй, бюстаў, разнастайных партрэтаў 
і малюнкаў Мар'яны. 

Права на малюнак Марыяны належыць выключна мастакам высокага класа: браты Морыс 
ствараюць статую Рэспублікі, устаноўленую ў 1883 г. на плошчы з той жа назвай. Скульптар 
Далу стварае «Трыумф Рэспублікі» — манумент, які быў усталяваны ў 1889 г. на плошчы Нацыі. 
Мар'яна Трэцяй рэспублікі з'яўляецца ў самых розных абліччах: з трапяткімі па ветры валасамі, ў 
фрыгiйскiм каўпаку, які выклікае ў памяці Французскую рэвалюцыю, Другую рэспубліку і Каму-
ну; ў антычнай вопратцы з прыкрытымі альбо аголенымі грудзямі; яна імклівая, у ёй ёсць штосьці, 
што наводзіць жах на ўмераных рэспубліканцаў. Часам яе малююць статычнай, седзячай у пром-
нях сонца, укаранаванай вянком з калосся пшаніцы, вінаграднай лазы, дубовага ці лаўровага лісця 
з дбайна выкладзенымі валасамі. Такая Мар'яна — разумная, асцярожная — змушае сялян і паноў 
навяртацца да «рэспубліканскай веры». Разумная або экзальтаваная, яна нярэдка суседнічае з Дзе-
вай Марыяй, знаходзячыся з ёй на адной плошчы, і нярэдка падкрэслівае ўзаемадапаўняльны і 
сіметрычны характар культу панны Марыі і Марыяны ў XIX ст.

У перыяд Першай і Другой імперый Мар'яна падвяргаецца пераследаванням. Пры Напале-
оне I і Напалеоне III месца Марыяны ў фрыгiйскiм каўпаку заняў арол; пры Людовіку XVIII — 
кветка лілеі; пры Луі-Філіпу — певень. Дзень 14 ліпеня адзначаецца пры зачыненых дзвярах, ад-
нак з вялікім натхненнем; «Марсельезу» выконваюць то з пагрозай, то напаўголасу ў самых не-
чаканых для каралёў месцах. Мар'яна з гіпсу, з абпаленай гліны, з паперы, або нават у жывым 
увасабленні выклікала ў памяці вобразы «багінь» Вялікай французскай рэвалюцыі. 

У гэтай небяспечнай гульні былі свае героі і свае пакутнікі. Палітычны клімат у гады Другой 
рэспублікі (1848—1849) часова палепшыўся, і Мар'яна стала сімвалам адкрытай глыбокай паша-
ны. Аднак напалову-кароль, напалову-прэзідэнт Напалеон III хутка паклаў гэтаму канец, аднавіў 
пераследаванні. І, дарэчы кажучы, менавіта ў пачатку праўлення Напалеона III з'яўляюцца таем-
ныя грамадства, якія носяць імя Марыяны.

Падчас акупацыі Францыі гітлераўскай Нямеччынай, калі ва ўладзе знаходзіўся маршал 
Петэн, Мар'яна і дэвіз рэспублікі «Свабода, Роўнасць, Братэрства» зніклі. Яны былі замене-
ны партрэтамі Петэна. На манетах замест профілю Марыяны чаканіцца сякера — зброя галаў і 
франкаў і новы дэвіз: «Праца, Сям'я, Айчына». У тыя часы Мар'яна не з'яўлялася для праціўнікаў 
Рэспублікі нейтральным сімвалам: пераследуемая ўрадам Вішы, яна адплаціла яму тым жа ў пе-
рыяд вызвалення. 

Аднак сёння Мар'яна не валодае больш тым эмацыйным і ідэалагічным уздзеяннем, якое 
яна мела некалі. Нараўне з такімі знакамі Францыі як шасцікутнік, трохкаляровы сцяг, пе-
вень, Эйфелева вежа, выява Марыяны выкарыстоўваецца ў якасці сімвала для прадстаўлення 
тавараў, якія з'яўляюцца тыпова французскімі. У самой Францыі Мар'яна сімвалізуе дзейнасць 
36 000 муніцыпалітэтаў, якія з'яўляюцца выбарнымі інстытутамі краіны. На працягу многіх 
гадоў падчас штогадовай выставы «Мэрыя-Экспа», прысвечанай праблемам кіравання і матэ-
рыяльнай базы муніцыпалітэтаў, пераможцам ўручаецца прыз «Залатая Мар'яна», выкананы па 
эскізах ювеліра Карцье. 

Мар'яна ўвасабляе каштоўнасці, якія прымаюцца сёння ўсімі, яна не выклікае бурнай 
рэакцыі і часта застаецца непрыкметнай і незаўважанай. Але пэўнае ўскоснае ўздзеянне ўсё ж 
такi назiраецца — дастаткова ўзгадаць, што на прэзiдэнцкіх выбарах 2012 г. сярод магчымых 
кандыдатаў знаходзяцца прозвiшчы не меней чатырох жанчын: Martine Aubry і Ségolène Royal (ад 
сацыялiстаў), Eva Joly (кадыдатка ад экалагістаў), Marine Le Pen (старшыня Нацыянальнага фрон-
ту — ад правых).
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