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АКСІОЛОГІЯ ПОВСЯКДЕННЯ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Проаналізовано статус і характер аксіологічних орієнтирів повсякдення в умовах глобалізації
та проаналізовано вплив цінностей повсякдення на процеси глобалізації. Досліджуваний простір
повсякдення обмежений феноменом повсякденних практик і побутом. У результаті дослідження
зроблено висновок, що повсякдення з його рутинністю та повторюваністю слугує важливим чинником
сприйняття і засвоєння аксіологічних орієнтирів глобалізації. Водночас звертається увага на те, що
доволі складно дійти однозначного висновку про те, що відбувається: глобалізація узурпує вимір
повсякдення, чи повсякденність поволі освоює глобалізацію.
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Постановка проблеми. Наприкінці 90-х років ХХ ст. у науковий та публіцистичній
літературі широкого вжитку набуло поняття «глобалізація». Воно стало частиною словника не
лише науковців, які займалися дослідженнями цього явища, а й журналістів, політиків, юристів,
економістів. Причиною цього стали реальні імпульси глобалізації як процесу об’єднання економік
країн світу, створення єдиного правового, економічного та інформаційного простору. Внаслідок
цього глобалізація як поняття нині позначає парадигму, що включає розуміння сучасних
трансформацій світового масштабу й епохальних змін. Це коротке позначення низки складних
процесів переформатування світу в єдину глобальну систему, що наділена однаковими
характеристиками. Існуючі територіальні та культурні кордони в ході глобалізаційних метаморфоз
ставали дедалі більш умовними і нечіткими.
Розмивання кордонів дуже помітне й відчутне для виміру повсякдення. В умовах
глобалізації це супроводжується формуванням інформаційного суспільства. Його характерні
ознаки – створення розгорнутої системи поширення, зберігання та обробки інформації, нових
принципів комунікативної взаємодії. Як влучно зауважила історик повсякдення Н. Розенберг,
«…інформація постає контекстом, де активно формується новий тип культури, що виявляється в
зміні інформаційно-комунікативних процесів на її спеціалізованому та повсякденному рівнях» [0,
c. 47]. Так, на прикладі інформаційних процесів стає очевидним, що глобалізація і стосунки з нею
не контролюються суб’єктивно. Від самого моменту народження кожен індивід апріорі перебуває
в її дискурсі.
Людина інформаційного суспільства, незалежно від місця і середовища проживання,
усвідомлює і відчуває на практиці, що світові процеси безпосередньо значимі для її
індивідуального буття. Її повсякденність уже включена в ці процеси, і зазнає змін на всіх свої
рівнях – фізичному та культурному (за А. Шюцом): змінюються відношення, реакції, цінності й
норми, стереотипи мислення. Важливо, що разом з цим змінюється ціннісний статус повсякдення
для людини/суспільства і водночас визначаються нові цінності повсякденного життя.
Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти означеної проблематики досить ґрунтовно
розроблені в гуманітарній науці. Соціолог А. Хохлова [0] у своїх наукових пошуках намагалась
описати можливі трансформації повсякденних практик окремих людей і груп в сучасних умовах
глобалізації. Філософ Н. Розенберг в одній зі статей значну увагу приділила аналізу
глобалізаційних процесів та їхній впливів на формування соціокультурного статусу
повсякденності [0]. До дослідження аксіологічного виміру повсякдення історичних культур
зверталися такі сучасні дослідники як Л. Баєва [0], Н. Правовська [0], Е. Бєляєва [0] та ін. Однак
для більшості авторів питання аксіології повсякдення в ситуації глобалізації були вторинними,
зумовленими й обмеженими змістом власної досліджуваної проблеми й тому їхні напрацювання
мають фрагментарний характер.
Базовою працею визначеної нами проблематики стала книга соціолога Ларрі Рея
«Globalization and Everyday Life» [0]. Тут дослідник чітко й аргументовано з позиції соціології
визначив і охарактеризував відношення між глобалізацією і повсякденням. Узагальнивши його
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міркування, можна виокремити дві важливі тези. По-перше, глобалізація постає результатом
структурних і культурних процесів, які по-різному виявляються в економіці, політиці, культурі.
Глобалізований світ різнорідний, нерівномірний і конфліктний, а не інтегрований і
впорядкований. По-друге, глобалізація підтримується і продукується повсякденними діями людей
та інституцій. Обидві тенденції мають далекосяжні наслідки для повсякденного життя і
залишаються недостатньо вивченими у повному обсязі.
Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми. Аналізуючи повсякдення з позиції живої
реальності, можна зауважити, що воно є площею для вираження водночас типового (загального) і
специфічного (індивідуального); воно відображає не культурний спадок, а поточне життя, не так
матеріальні артефакти, як соціальні норми, звичаї та цінності людей. Тут відкритими залишаються
два взаємопов’язані запитання: 1) яка роль глобалізації для виміру людської повсякденності?; 2) як
цінності повсякденного життя впливають на глобалізаційні процеси? Відповідь на поставлені
запитання ми спробуємо отримати через аналіз окремих просторових категорій повсякдення в
епоху глобалізації. Часові категорії також є вкрай важливими для комплексної оцінки аксіології
повсякдення, а тому їх виокремлення й аналіз стануть окремою темою дослідження.
Виклад основного матеріалу.
Для ясності нашої вихідної позиції треба коротко визначити, чим є повсякдення для людини.
Перш за все у повсякденні формується та виявляється ставлення людини до самої себе,
оточуючого світу, існуючих суспільних цінностей. Повсякдення представляється їй як «низка
світів», які проживаються щодня: індивідуально-особистісний, сімейно-побутовий, соціальний,
професійний, етичний, нормативно-ціннісний тощо [0, с. 120]. Повсякденне життя складається із
множини взаємопов’язаних елементів, таких як робота, відпочинок, розваги, міжособистісна
комунікація. Тому повсякденність слід розуміти як різноманітний та багатовекторний вимір
людського буття, що має всеохопний характер.
Обмежившись аналізом простору повсякденності, в цьому дослідженні ми будемо розуміти
його як «окремий випадок простору культури» [0, c. 27]. З такої перспективи повсякдення можна
трактувати двояко: по-перше, як простір маніпуляції об’єктами (речами, предметами, явищами)
навколишньої дійсності; по-друге, як простір взаємодії з іншими людьми і поле для комунікації та
інтеракції. Тому під час аналізу аксіології повсякдення в умовах глобалізації однаково важливими
для нас будуть його фізичний і соціальний аспекти.
Основною характеристикою, що відрізняє простір повсякдення від інших типів фізичного
простору є те, що єдиною точкою, довкола якої він організовується, постає індивід. Індивідуально
влаштоване повсякдення видиме й відчутне для суб’єкта і суспільства як емпірична сторона
життя, характерними ознаками якої є зв’язок із практичною діяльністю – роботою та дозвіллям.
Глобалізація має безпосередній вплив на ці сфери життя індивіда у такий же спосіб і з такою ж
інтенсивністю, як і на все інше в культурі. Відтак, у цьому контексті нас цікавить, у який спосіб
рутинні індивідуальні, або локально-культурні досвіди визначають характер, здавалося б, далеких
соціальних і культурних процесів; як глобальне і локальне, об’єднавшись у виробництві
повсякденних практик конкретної людини, конструює і транслює систему цінностей через світ
предметів і речей? Повсякденні практики і побут, на наш погляд, є тими категоріями, через аналіз
яких ми зможемо отримати відповіді на поставлені запитання.
Всі практики повсякденного життя, в широкому розумінні, є культурними [див.: 7, c. 97].
Зрозуміло, що кожна індивідуальна практика унікальна, несе на собі відбиток неповторної
особистості людини, яка її реалізовує. Водночас будь-яка практика зароджується і відтворюється
лише в конкретному культурному контексті та визначається ними. Навіть якщо певний
рутинізований вид практичної діяльності націлений на задоволення первинних потреб – сон,
харчування, гігієнічні процедури – здійснюється у певний спосіб, прийнятий у культурі. Тому для
будь-якого виконавця цінність кожної культурної практики полягає не лише в ній самій, а й у
ситуації та способі її виконання.
Існує надзвичайно велика кількість повсякденних практик, які з різних причин набули
популярності серед широкого загалу, ставши тим самим на шлях “переходу” з розряду локальних
у глобальні. Вони, будучи ланкою глобальної культури, можуть засвоюватись і ставати частиною
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повсякденної діяльності людей у будь-якій точці світу. Проте важливим тут є уточнення, що в
цьому процесі їх оригінальне розуміння і цінність не обов’язково зберігаються, а часто навпаки –
можуть змінюватися залежно від нового контексту.
Можна виокремити три основні способи трансформації практик: артикуляцію,
реконфігурацію і запозичення [див.: 3, c. 23]. Усі вони в епоху глобалізації мають свої цікаві
приклади, які ми наведемо нижче.
Артикуляція передбачає ситуацію, коли певний стиль або спосіб дії привертає увагу
суб’єкта чи групи суб’єктів, по-своєму номінується і легітимізується, в результаті чого стає
можливим його нормативне вираження і поширення. Іншими словами, практика існувала раніше,
але завдяки тому, що про неї говорять, вона стає чіткіш окресленою, більш явною. Як результат –
вона легше сприймається іншими людьми і вкорінюється в їхній повсякденності. У
глобалізованому світі найважливіша роль в артикуляції повсякденних практик належить засобам
масової комунікації, наприклад телебаченню, рекламі та моді.
Прикладом такого роду трансформації може слугувати історія одного із найвідоміших і
популярних різновидів одягу – джинсів. Зараз цей елемент гардеробу здається нам абсолютно
звичним і цінним у своїй звичності. Проте відомо, що першопочатково джинсовий одяг створювали
лише для робітників. Якщо бути точнішими, то днем народження джинсів вважається 20 травня
1873 року, коли Джейкоб Девіс і Лівай Стросс отримали патент на створення робочих комбінезонів
для фермерів і шахтарів. Виготовлена з деніму1 форма, з защіпками на кишенях і подвійними
помаранчевими смужками (які стали торговим знаком) була буквально вічною. У 1886 році з’явився
шкіряний лейбл, на якому двоє коней безуспішно намагаються розірвати пару джинсів. Так
винахідники хотіли продемонструвати силу і якість тканини.
Однак, незважаючи на всі наведені плюси, на той час вдягти джинси на офісну роботу або
в університет вважалося неприпустимим. За рамки свого безпосереднього призначення цей вид
одягу вийшов трохи згодом саме завдяки телебаченню, коли герої голівудських фільміввестернів 1930-х років одягали і популяризували його. Остаточно мода на джинси закріпилася в
50-х роках, коли до його рекламування доєднались зірки телебачення Мерилін Монро та Джеймс
Дін. Вони своїми прописаними фільмовими образами артикулювали джинсовий одяг, заклавши
нові смисли в його сприйняття. Основна перевага – практичність, доповнилась, а подекуди
повністю замінилась естетичністю. Джинсове вбрання стало витвором швейного мистецтва
модної індустрії і, як результат – частиною повсякденного гардеробу надзвичайно великої
кількості людей на всіх континентах.
Інший вид трансформації – реконфігурація. Вона означає перетворення практики, або
аспекту практики, яка колись була маргінальною, на центральну, загальновживану. Прикладом
може слугувати зміна ставлення мексиканського народу цоциль, представники якого є нащадками
племен майя, до вживання всесвітньо відомого напою Кока-Кола.
Відомо, що продукт і бренд «Coca-Cola» на початку ХХ ст. завдяки масовій рекламній
кампанії швидко набув популярності в Сполучених Штатах Америки, а його масове вживання
стало радше модою, ніж смаковим уподобанням людей. З часом, отримавши великий попит серед
мас, цей напій почали називати одним із символів американської культури, чим він залишається й
сьогодні. Однак, за статистикою, найбільшу кількість цього продукту останні півстоліття
вживають не в США, а в Мексиці – країні, де для левової частки населення в першій пол. ХХ ст.
цей продукт і все, що з ним пов’язано, було культурним табу.
Чому так сталося? В 70-х роках минулого століття представники компанії «Coca-Cola»
хотіли побудувати на землях цоциль свій завод. Однак місцеві мешканці категорично забороняли
це робити, пов’язуючи діяльність подібних промислових установ з діями злих сил. Менеджери
компанії креативно вийшли із ситуації: вони запропонували вождям племен чималі гроші, щоб ті
донесли до свого народу легенду про надприродні властивості цього продукту. Результатом такого
заходу стало те, до в останні півстолітня народ цоциль вважає Кока-Колу священним напоєм,
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Дені́м (фр. denim) – груба, жорстка бавовняна тканина з діагональним, цупким переплетінням.
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оскільки свого часу вожді поширили думку, що при його постійному вживанні з людини виходить
шкідливий газ, який символізує вихід із тіла злих духів.
Реконфігурація повсякденної практики вживання Кока-Коли тут очевидна: від табуювання
цього напою на початках до його постійного, масового вживання тепер. Понад те, можемо
припустити, що нині представникам народу цоциль доступні дані про реальні фізичні властивості
Кока-Коли. Але для них ця інформація не актуальна і не важлива, тому що практика стала не лише
культурною, а й ритуальною, а тому – не потребує раціональної ревізії.
Останній спосіб трансформації практик – це запозичення, що передбачає поширення
практики у процесі культурної дифузії. В ході комунікації між представниками різних
національних, етнічних, релігійних, професійних, субкультурних груп практика «мігрує» з одного
контексту в інший, адаптується до розв’язання нових повсякденних завдань. Так, наприклад,
індійська йога доволі давно стала частиною регулярних тілесних (фізичних) практик
представників західних культур. Хоча первинно зміст її був набагато ширший, адже виникла вона
в рамках індуїзму і буддизму як сукупність різних духовних, психічних і фізичних практик для
досягнення індивідуумом піднесеного духовного і психічного стану.
Аналіз усіх трьох типів трансформації показує, що глобальними практики не з’являються,
вони такими стають із раніше відомих, локальних. Важливо також, що статус загальних або
широко прийнятих набувають також не всі культурні практики. Адже лише на деякі з них
звертається увага в процесі масової комунікації (умисно чи випадково). І, як ми бачимо з
наведених прикладів, часто інтерес до них зумовлений соціальними, політичними чи
економічними обставинами. Однак, що важливо – процес і результат їхнього сприйняття людьми,
наділення їх цінністю фактично неконтрольований та непередбачуваний.
Підсумовуючи аналіз ціннісних трансформацій культурних практик у ситуації глобалізації,
ми все ж не можемо вважати наше дослідження завершеним, адже для цілісного розуміння
аксіології простору повсякдення в сучасну добу важливим також є аналіз його стабільної,
предметної сторони, яка доповнює розуміння цінності самого повсякдення та цінностей, які в
ньому існують. Важливою категорією для наших подальших пошуків є поняття побут.
Найзагальніше розуміння побуту зводиться до його визначення як позавиробничої сфери
діяльності людини, мета якої – задоволення власних матеріальних і культурних потреб.
Натомість у філософському розуміння побут можна означити як мікровсесвіт індивіда.
Предмети, які в ньому перебувають, потрібні та зрозумілі, а персональний вибір – це принцип,
за яким вони там з’являються. Зрештою, можна зауважити, що людина, організовуючи свій
побут, одночасно виражає саму себе, свою суб’єктивність. Звідси випливає, що побут – це
дзеркало індивіда, в якому чітко відображено, як «на своїх місцях» у вигляді речей розкладені
цінності, потреби, норми та пріоритети.
Сторонній, або, користуючись термінологією комунікативної філософії, «Інший»,
поглянувши в таке дзеркало, побачить матеріальну сторону життя: дім, одяг, елементи побуту,
засоби гігієни, їжу, засоби пересування. Справді, речі потрібні людині для задоволення
різноманітних потреб. Але інколи вони починають “підпорядковувати” людину собі [див.: 4,
c. 46]. Тому ставлення до речей, якими людина себе оточує, завжди зумовлене не тільки їхньою
функціональністю, а й низкою інших причин символічного порядку.
Для позначення символічної ролі побутових речей, що не зводиться до їхньої утилітарності
Г.С. Кнабе ввів поняття “образ речі” [5, c. 112]. Семантика речі, що закладена в її образі, історично
зумовлена і доволі мінлива. Вона включає в себе як раціональні, так і емоційні компоненти, які
можуть бути зрозумілі широкому загалу, певній соціально-культурної групі, або ж виключно
індивіду. Традиційно ці образи дані людині, а не творяться нею. Тим паче – в епоху глобалізації,
коли існує єдиний інформаційний простір, їхньому поширенню нічого не перешкоджає. Якщо їхня
суть ясна – вони доступні для засвоєння, якщо ні – відкриті до інтерпретації. Питання про те, що
відбувається з образом речі в першому і другому випадку ми спробуємо розкрити за допомогою
кількох аспектів, а саме: соціального, духовного і соціологічного [див.: 4, c. 50].
Соціальний аспект образу речі полягає в тому, що кожна річ побуту характеризує свого
власника. Вона стає ознакою, що вказує на його місце в структурі суспільства. Річ-знак може
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показати місце людини в соціальній системі, а також бути показником професійного статусу.
Наприклад, у будинку, де мешкає мисливець, велика ймовірність побачити опудала тварин, або
хоча б роги оленя чи лося. Однак у більшості цивілізованих країн полювання – це також і розкіш,
рід занять, притаманний еліті. Відповідно вищеназвані речі можуть викликати асоціацію із
заможністю і статками власника дому. В будь-якому випадку такого роду речі в побуті не
вважаються практичними. Вони виконують естетичну і знакову функції (за Р. Бартом) і часто
перебувають серед інших речей, що постають контекстом для глибшого розкриття їхнього смислу.
Духовний аспект образу речі пов’язаний з тим, що річ передає атмосферу почуттів і
переживань, які асоціюються з нею. При цьому об’єктивні властивості речі, такі як вартість,
естетична значимість, функціональність не мають істотного значення. Взята в цьому аспекті, річ
стає носієм пам’яті – як індивідуальної, так і соціальної, колективної. Вона може поставати
“заступником” людини, або історії, про яку нагадує. З духовним аспектом образу речі
безпосередньо пов’язані будь-які культові предмети. У різних релігіях вони включені в побут
віруючої людини: натільний хрестик й ікони – у християн, саджжа́ да (молитовний коврик) – у
мусульман, менора (семисвічник) – в юдеїв тощо.
Соціологічний аспект образу речі полягає в тому, що річ розкриває ідеї та цінності певного
суспільства. За річчю закріплюються світоглядні настанови, ідеологічні смисли, культурні ідеали,
норми і цінності. Так, будь-який гаджет (мобільний телефон, планшет, ноутбук) утілює постійну
залученість сучасної людини у комунікацію, що дозволяє постійно «бути в курсі подій». Через
побутову річ її власник долучається до інформаційної епохи та культури.
Усі три названі аспекти образу речі винятково цінні для повсякдення в ситуації глобалізації
– стану, коли світ сприймається як потік постійних змін, які не мають власної цінності. Такого
роду «зміни заради змін» набули інерційного характеру і їх темпи лише пришвидшуються.
«Власність, влада, управління, освіта дедалі більше оцінюються західною людиною як тимчасові,
нестійкі моменти...» [0, с. 231]. Натомість людина докладає значні зусилля, щоб організувати
довкола себе щось міцне, надійне, стабільне, постійне. І речі-образи, якими заповнений побут,
залишаються тією зоною комфорту, яка не вимагає постійної адаптації та рефлексивної діяльності.
Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження.
У добу глобалізації, що вплинула на всі виміри буття людини, простір повсякденності це
особливий варіант фізичного простору, певний фрагмент ландшафту, в якому розгортається
буденна діяльність людини. Побут кожної людини “заповнений” персонально важливими та
цінними речами і практиками, що засвідчують здатність до вибору та розкривають
індивідуальність людини. Специфіка вибору та засвоєння цінностей в умовах глобалізації полягає
в їх тісному зв’язку з геполітичними, культурними і навіть економічними процесами. Цінності
повсякдення часто стають індикатором і двигуном змін. Вони вказують не лише на природу змін, а
й на їхні характери і напрям. Аксіологічний чинник відображає міру, якою навколишній світ
зумовлений людиною, міру «суб’єктивації буття». Крім того, з проведеного аналізу стає
очевидним те, що повторюваність і рутинність повсякдення слугує способом засвоєння і виміром
вираження аксіологічних орієнтирів глобалізації. Причому в такій ситуації доволі складно
однозначно судити про те, що відбувається: глобалізація узурпує вимір повсякдення чи
повсякденність поволі освоює глобалізацію. Наше дослідження дає всі підстави прийняти не лише
перше, а й останнє припущення. Проте цими висновками зазначена проблематика не
вичерпується. Перспективними видаються дослідження часових категорій повсякдення, що
можуть вилитись у відкриття нових поглядів на аксіологію повсякдення в умовах глобалізації.
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Summary
Shliahova O. Axiology of Development in the Era of Globalization.
In the era of globalization, which has affected all dimensions of human existence, the space of everyday life
is a special variant of the physical space. This is a certain fragment of the landscape, in which the routine of human
activity unfolds. Every person’s life is «filled» with personally important and valuable things and practices that
testify to the ability to choose and reveal the individual’s personality. The specificity of the choice and assimilation
of values in the conditions of globalization lies in their close connection with the geopolitical, cultural, and even
economic processes. The values of everyday life often become an indicator and an engine of change. They point not
only to the nature of change, but also to their character and direction. The value factor reflects the extent to which
the surrounding world is due to human, the measure of «subjectivity of being». In addition, it is important that the
repetition and routine of everyday life serves as a way of assimilating and measuring the expression of the
axiological orientations of globalization. Moreover, in such a situation it is rather difficult to judge clearly what is
happening: globalization is usurping the measurement of everyday life, or everyday life gradually mastering
globalization. The conducted research gives all grounds to accept not only the first but also the last assumption.
However, in these conclusions, this problem does not exhaust itself. Perspective remains the pursuit of such a
scientific analysis of the temporal categories of everyday life, which may lead to the opening of new perspectives on
the axiology of everyday life in a globalized world.
Keywords: everyday life, globalization, life, everyday practices, axiology, values.

38

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 799

