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У статті досліджуються процеси глобалізації та їхні прояви у сфері культури. У центрі
уваги – вплив глобалізації на розвиток і взаємодію культур, наслідки таких процесів, їхні
історичні аналоги. Розглядаються такі процеси та явища сучасності, як уніфікація,
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що нині глобалізаційні процеси охопили всі
сфери життя людства і, так чи інакше, мають прямий чи опосередкований вплив на економіку,
політику, культуру країн світу. Постає питання: наскільки потужним є цей вплив; якими є його
наслідки; як сприймаються зміни і трансформації населенням? Особливої уваги потребує
сфера культури і той факт, що глобалізація вносить суттєві корективи в культурне середовище
країн і регіонів світу.

Проблемам глобалізації та її наслідкам присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних
авторів. Безпосередньо глобалізаційні процеси детально окреслені в праці “Глобалізація та
безпека розвитку” О.Г. Білоруса, Д.Г. Лук’яненка та ін. авторів, у якій науковці детально
зупиняються на таких аспектах глобалізації, як глобальні трансформації та безпека розвитку
політичних, економічних, соціальних систем; розглядають еволюцію міжнародних відносин,
геополітичні зміни сучасного середовища, співвіднесення глобальних і національних чинників;
зупиняються на проблемах глобальних трансформацій. Уваги заслуговує праця Дж. Сороса
“Криза світового капіталізму. Відкрите суспільство в небезпеці”, у якій розкриваються
характерні особливості соціальної, економічної та політичної ситуації в сучасному світі. Автор
також зачіпає морально-етичні аспекти домінування економічного порядку в сучасному світі.
Збірка наукових праць А.І. Неклесси, А.Н. Панаріна, В.Г. Хороса та ін.. “Глобальне
співтовариство: нова система координат” містить оцінки негативів і позитивів сучасної
глобалізації, прогнози розвитку подій в економічній, культурній, політичній сферах,
осмислити роль та майбутню долю пострадянських країн в епоху становлення на планеті
Нового Світового Порядку. Особлива увага приділяється негативним наслідкам вестернізації
світу, американізації культури, інформаційної експансії.

Щодо місця культурного складника в контексті змін глобального масштабу, то відповіді
на це питання можна знайти в працях С. Гантінгтона, А. Дж. Тойнбі, Ф. Фукуями, О. Панаріна,
Г. Дилигенського та ін. Формування і взаємодію цивілізацій і культур та їхні наслідки
досліджували такі науковці ХІХ – першої половини ХХ століття, як Ф. Гізо, О. Шпенглер, М.
Хлєбніков, Сорокін, Й. Хейзинги, Н. Хамітов, В. Вернадський.

Мета цього дослідження полягає в тому, щоб на основі теоретичного матеріалу розкрити
сутність процесів глобалізації та їхнього культурного складника, простежити історичний вплив
на формування й розвиток культур, розглянути позитивні й негативні прояви глобальних
трансформацій у культурному середовищі світу.

Зважаючи на всі існуючі визначення поняття «глобалізації», можна дійти висновку, що
дане явище не є однозначним. А наскільки неоднозначним є трактування поняття
«глобалізації», настільки, відповідно, неоднозначним є власне глобалізаційні процеси, їхні
впливи й наслідки. Якщо узагальнити більшість найпоширеніших визначень, то можна дійти
висновку, що це поняття використовується для характеристики сучасних соціальних,
економічних, політичних, фінансових, міграційних, інформаційних, комунікаційних та інших
процесів. Суть глобалізації полягає в посиленні потоку чотирьох «і»: інвестицій, індустрій,
інформації та індивідів [1, С. 2]. Глобалізації сприяв швидкий прогрес у галузі транспортних,
комунікаційних та інформаційних технологій. Такий глобалізаційний розвиток торкнувся всіх
сторін людського життя, зокрема й культури, створивши глобалізаційну культуру. Окрім
цього, ідеться про розвиток взаємозалежності країн і регіонів світу до такого рівня, коли



можливим і необхідним стає створення єдиного світового правового поля та світових
органів економічного й політичного управління [2]. Е. Гідденс наголошує на тому, що
глобалізацію слід трактувати як розширення світових соціальних зв’язків,  які з’єднують
віддалені регіони так, що місцеві події розвиваються під впливом подій, які відбуваються за
багато миль від них, а Р. Робертсон визначає глобалізацію як історичний процес посилення
контактів між різними частинами світу, який призводить до зростаючої одноманітності в житті
народів планети [3]. У поняття „глобалізація” входить розширення, поглиблення і прискорення
взаємозалежності в усіх аспектах сучасного суспільного життя – від культурного до
кримінального, від фінансового до духовного. Останнє, на чому хотілося б наголосити – це те,
що в зміст даного поняття найчастіше вкладають два відмінні явища (C. Пролєєв):

– по-перше, об’єктивний процес інтеграції людей і народів у всепланетне людство (на
позначення чого у французькій мові вживають термін “мондіалізація”);

– по-друге, політику та ідеологію глобалізму, яка є свого роду “неофіційною
ідеологією”, стратегією американської еліти, покликаною забезпечити її політичне,
економічне і культурне домінування на планеті.

Але було б помилкою однозначно протиставляти ці два явища – вони відбуваються
паралельно і часто взаємодоповнюються. Отже, глобалізація породжує власну антитезу, яка є
одночасно антиглобалістською (спрямованою проти американського домінування) й
антиглобалізаційною (критичною щодо наслідків глобалізації) [4].

Коли говорять про глобалізацію, то на перший план виходять економічний і політичний
складники, але природніше було б розглядати глобалізаційні процеси та їхні наслідки,
починаючи з культурного складника. Глобалізація, насамперед – це взаємодія,
взаємопроникнення, взаємний вплив культур одна на одну. У цьому випадку ми повинні
розглядати культуру не як певний застиглий канон, адже це не статична, наглухо замкнена в
собі система, а потік значень, який постійно розчиняє старі значення і вступає в нові зв’язки.
Отже, значення однієї культури змішуються із значеннями іншої, відбувається творення
іншого культурного коду. Межі такої понятійної системи нещільні, розмиті, у ній багато
суперечностей. Саме таких рис і набуває сучасна “глобальна культура”.

Безперечно, під час глобалізації втрачаються величезні поклади культурної пам’яті та
знань. Але занепад культур не є характеристикою тільки сьогодення. Вражає не це, а
швидкість, з якою все відбувається в глобальну епоху. Врешті-решт, кількість цих змін зможе
якісно змінити культурне обличчя світу та уодноманітніти не лише культурні пропозиції, але й
культурні розв’язання завдань, що неминуче поставатимуть перед людством, а це саме по собі
є небезпечним.

Протягом свого історичного розвитку людство безпосередньо зіштовхувалося з такими
явищами, які не можна назвати глобалізацією повною мірою, але в яких можна простежити
певні спільні риси з даним процесом і тим, який вплив мав хід історії на формування, розвиток
і занепад культур. Хронологічно межі цього припущення можна простежити від
Стародавнього світу аж до ХХ століття.

Враховуючи етимологію поняття «глобалізація», умовно, у межах історичного екскурсу,
можна провести паралелі з явищем культурної експансії. У минулому культурна експансія або
супроводжувала експансію військову, економічну, ідеологічну, або передувала їй,
підготовлювала її. Нерідко саме культурний потенціал експансії виявлявся найтривкішим і
надавав їй характеру глобалізаційного процесу, маскуючи собою інші чинники. Так, варіант
відносного культурного об’єднання (чи культурного співіснування) бачимо на прикладі історії
Римської імперії: на опанованому нею геополітичному просторі ті народи й ті культури, яким
пощастило вціліти, мали деякі можливості розширити свої контакти й обміни продуктами
господарської та інтелектуальної діяльності. Відповідною паралеллю сьогодення є підхід до
розгляду глобальних процесів з точки зору поширення західних цінностей та ідей свободи
особи, політичної демократії, правової держави, прав людини і культурної свободи. “Захід” –
сучасна самоназва цивілізації, витоками якої були Давня Греція і Давній Рим, яка нині
розширилась і включає вже не тільки Західну Європу, а й Сполучені Штати, а також Канаду, і
навіть Австралію і Нову Зеландію. Західноєвропейська культурна спільнота від самого початку
була етнічно різнорідною і розвивалась як комплекс окремих народів і держав, але вони добре
відчували свою єдність і відмінність від турків, маврів, візантійців та інших народів [4]. У



дійсності нині простежуються аналогічні тенденції: багато європейців стверджують, що
потрібно берегти свою цивілізацію від надто активного впливу інотрадицій, бо нині
демократична Європа вже настільки наповнилась тими “іншостями”, що втрачає власне
обличчя. Нинішній наплив мігрантів до Європи порівнюють з подіями майже двотисячолітньої
давнини, коли Римська імперія зіштовхнулася віч-на-віч з незліченними ордами готів і
вандалів. Вони селилися на землях імперії та оголошувалися “друзями римського народу”.
Зрештою це підірвало Рим ізсередини. Сьогодні громади мігрантів створюють чисельну
більшість в окремих регіонах Європи. Події історії ніби віддзеркалюють сучасність: з одного
боку, Захід оголошує свої цінності загальнолюдськими, а з другого – намагається обмежити
проникнення інших культур у свій культурний простір.

Різні форми християнського експансіонізму, починаючи від хрестових походів,
включаючи місіонерство, пов’язане з конкістадорством, мали переважно характер,
мотивований універсальністю ідей християнства, духом свободи й гуманізму, і
супроводжувалися цілковитим винищенням багатьох самобутніх культур. У цьому контексті
Великі географічні відкриття XV-XVI століть мали досить амбівалентні наслідки: вони дали
потужний імпульс європейській енергії світоосвоєння і європейській світопояснювальній
думці, однак більше підживлювали євроцентристську гординю, ніж сприяли уявленню про
багатоманітність способів життя народів і виробленню поваги до їхньої самобутності. Нині
беззаперечним є той факт, що Західна культура поширюється на весь світ, а інші культури
насправді самоізолюються. Цивілізаційний тиск, культурні деформації обертаються втратою
традиційних цінностей, національної ідентичності та солідарності, руйнацією звичних етичних
імперативів і господарських традицій. Відповідно, підвищується вразливість незахідного
суспільства щодо зовнішньої інформаційної та інтелектуальної експансії [5].

Комуністичний рух запропонував найбільш масштабний і продуманий проект
інтернаціоналізації та формування світової культури. Це мала бути важлива складова
майбутнього ідеального світового суспільства. Після перемоги комунізму у світовому
масштабі мало відбуватися поступове зближення народів, стирання національних відмінностей
і формування уявного єдиного людства: у цьому процесі народи засвоюють «кращі»,
«прогресивні» надбання один одного, відкидаючи «гірші» й «реакційні» елементи історичної
спадщини. У теорії це виглядало надто гуманістично, оскільки комунізм вустами своїх вождів
та ідеологів оголошував себе дбайливим спадкоємцем усіх цінних здобутків культури людства.
Однак і в теорії все виглядало дещо підозрілим чи навіть небезпечним: проблематичність і
явна неоднозначність добору критеріїв «кращого» й «прогресивного» та відкидання «гіршого»
й «реакційного», очевидна догматичність проекту. На практиці ж реальний комуністичний
режим в СРСР, після нетривалого періоду підтримки національних культур, кардинально
змінив орієнтацію й лише використовував інтернаціоналістську риторику для прикриття
політики гегемонізму, уніфікації та русифікації. На міжнародній же арені комуністичні
держави, насамперед СРСР, у намаганнях розширити сферу свого впливу підтримували різні
форми національно-визвольних рухів і високий статус національних культур.

Зникнення СРСР з геополітичної карти планети на початку 90-х років стало новим
витком у розвитку людської цивілізації. На одноособове лідерство стали претендувати США.
Але водночас у світі починають поширюватися тенденції щодо визначення ролі різноманітних
етносів у загальнопланетарних процесах. Унаслідок 1993 р. директор Інституту стратегічних
досліджень Гарвардського університету С. Гантінгтон висуває геостратегічну концепцію
конфлікту та взаємодії основних цивілізацій, що безпосередньо перегукується з ідеями
Данилевського, Шпенглера та англійського історика А. Дж. Тойнбі. С. Гантінґтон стверджує,
що цивілізації, які він виділив, можуть співіснувати, але ніколи не зможуть злитися в одне
ціле, через брак у них спільних цінностей, і що західні цінності, зокрема і права людини, не є
універсальними, вони – лише продукт європейської культури, який не можна застосовувати до
тих, хто не поділяє європейські традиції. Тобто, демократія не обов’язково синонімічна з
ліберальними чи західними цінностями [4].

З цього випливає, що об’єднання людства в одне цивілізаційне ціле для однієї її половини
може бути певною перевагою, а для іншої – однозначною загрозою. Насправді, йдеться про
певну гомогенізацію людства в цілому, про знесення його засадничої захисної диверсифікації
на різних рівнях, що може його збіднити, зашкодити йому, зробити його менш захищеним.



Абсолютно логічним стають питання: чи спробувати зберегти культурну
диверсифікованість і чи можна добитися монолітності, і в той самий час зберегти розмаїття?

Звичайно, цивілізаційне, духовне, культурне розмаїття людства є безсумнівною цінністю
та певною гарантією безпеки, яку воно виробило впродовж тисячоліть свого існування, і тому
її варто при зиозі зберегти. Тому однією з найістотніших небезпек глобалізації є різного роду
принципова уніфікація, яка, з одного боку (на даному етапі розвитку техніки), неначе
полегшує комунікацію чи керування глобальною уніфікованою системою, однак, з другого
боку, позбавивши людство автономності його складників і різноманітності, робить усю
систему дуже вразливою до різного виду загроз [6].

Отже, характерною ознакою сучасної доби є посилення міжкультурної взаємодії етносів.
В одних випадках вона може стати джерелом загострення етнокультурних суперечностей, а в
інших — навпаки, яскравим проявом однієї з об’єктивних закономірностей зближення
етнічних культур. Будь-яка етнічна культура завдяки певним нормам, цінностям, ідеалам
формує свій особливий культурний соціум, свою форму міжкультурної комунікації, свої
морально-етичні засади суспільного життя, включаючи власні типи мислення, ціннісні
орієнтації, що спираються на притаманне конкретному етносу самобутнє світосприйняття,
тобто створює свою субкультуру. Жодна така етнічна субкультура не здатна підмінити собою
іншу. Однак це аж ніяк не спростовує можливостей діалогу між різними субкультурами, що
має стимулювати процес їхнього саморозвитку. Але під час такого діалогу відбуваються деякі
процеси адаптації (адаптивні практики). Характер «адаптивних практик» залежить від
критеріїв зіставлення етнічних субкультур [7].

Оскільки етнос є складною культурною, історичною, антропологічною конструкцією, то
будь-яке втручання в неї, а тим більше нехтування й уніфікація культурної мозаїчності
антропосфери приховує загрозу для життя всього людства. Населення периферійних країн
(особливо суспільна еліта) послідовно відокремлюється від місцевих інтересів, норм і
традицій. Дискредитація духовних і культурних принципів і святинь народів, по суті, стає
технологією їхнього духовного знищення. Під час глобальних трансформацій розбіжності між
країнами, народами й етнічними групами нівелюються, що призводить до зниження розмаїття
світового співтовариства як системи. Спрощення системи, зазвичай, призводить до її
деградації і, відповідно, знижує її життєздатність [5].

Автоматично постає мовне питання. Не маючи можливості навіть спілкуватися рідною
мовою, представники певного етносу зазвичай розчиняються в іншій культурі, втрачаючи свої
національні мову та культуру [7]. Зникнення мови означає насправді вирок для такої культури
і, як наслідок, збіднення досягнень людства загалом. Тому не випадково сучасна глобалізація з
її крайнощами викликає стурбованість зазначених спільнот. Навмисний чи ненавмисний
“лінгвосуїцид” є одним із найефективніших знарядь етноциду, декультурації народів і їхньої
класичної чи електронної колонізації [6].

У будь-якому випадку нині йдеться про формування «глобальної культури», і насамперед
очевидною характеристикою «глобальної культури» повинна бути відкритість. Однак
відкритість може бути двох типів: відкритість як прийняття чогось відмінного у тій формі, яка
йому притаманна, і тоді ми говоримо про плюралізм. Але є і відкритість як споживання,
допущення в себе через пристосування до своєї системи координат. І тоді, у кращому випадку,
ми говоримо про адаптацію, а в гіршому – про асиміляцію чи знищення. У випадку
глобалізації радше ми маємо справу з їхнім поєднанням. На жаль, глобалізаційні процеси зараз
проходять не на засадах об’єднання чи співіснування рівноправних економічних, політичних,
культурних світів, а саме уніфікації та асиміляції, яка позбавляє окремі цивілізаційні
архіпелаги не тільки їхньої суті, але просто їх знищує. Сьогодні глобалізаційна відкритість
набирає асимілятивних форм [6].

Щодо культурної уніфікації, то зазвичай вона полягає в тому, що людина чи група людей
насправді відмовляється, наскільки може, від своєї культурної конвенції, виходить зі своєї
культурної традиції, щоб при змозі ввійти в іншу, яка здається їй привабливішою чи в яку вона
змушена ввійти. Однак, зазвичай, вона не потрапляє у відповідний культурний контекст, а в
певний проміжний культурний пласт, з його урізаними формами, мовою, дискурсом. Разом з
тим, слід погодитись, що така людина акцептує певний регрес, хоча б в одному поколінні.
Натомість, базова культурна група домінуючої культури, у яку вона приходить, навіть попри



свою волю, перебуває у привілегійованішому стані. Але культурна уніфікація не є і не
може бути метою глобалізації, бо культура, не є чимось, що би мав “регулювати” (нав’язувати
чи забороняти) будь-який національний чи світовий уряд.

Щодо безпосередніх учасників вище згаданих процесів, а саме людей, то ставлення до
глобалізації в різних регіонах і з боку різних суспільних прошарків неоднакове. Позитивне
сприйняття цього процесу характерне для більшості населення, яке належить до так званого
«золотого мільярда», негативне – властиве тим, кого перші зараховують до соціальних
маргіналів (це стосується як окремих індивідів, так і націй). За всіх позитивів глобалізації для
людського прогресу не можна не помітити її негативних наслідків. Серед них – загострення
давніх і виникнення нових конфліктних ситуацій у світі: взаємна недовіра між народами та
етносами й національностями та загрози трайбалізму (сьогодні це проявляється в багатьох
регіонах світу), нерозв’язаність національно-етнічних суперечностей, розгортання агресивних
форм імперіалізму й захисту національних інтересів, релігійна ксенофобія та нетерпимість,
расовий екстремізм, міжнародний тероризм, цивілізаційні суперечності тощо [8, С. 109].

Названі та інші негативні явища значною мірою покликані до життя позитивними
наслідками глобалізації, зокрема, такими, як посилення соціальної та територіальної
мобільності населення, розвиток торговельно-економічних, культурних і туристичних зв’язків,
охоплення людства спільною інформаційною мережею, зростання його матеріального
добробуту, послаблення й занепад класової свідомості соціальних груп, урбанізація, зростання
поліетнічності, поширення у світі однакових зразків культури (зазвичай, західної), тобто те, що
можна назвати культурним зближенням народів [9, С. 172].

Отже, зважаючи на вищенаведе, процес формування глобальної культури можна
схарактерезувати кількома ключовими поняттями: «взаємодія», «співробітництво»,
«уніфікація», «вестернізація», «домінування», «зіткнення», «асиміляція». З одного боку,
культури досить активно взаємодіють одна з одною, маючи шанс пізнати відмінні від власних
ідеї, цінності, традиції, що, з другого боку, зовсім не означає, що вони повинні зрештою
об’єднатись у єдину уніфіковану культурну спільноту, у якій будуть домінувати універсальні
цінності, адже безсумнівно такі процеси матимуть асимілятивний характер. Крім того,
заперечувати факт зіткнення цивілізацій немає сенсу, і тому в основі культурної глобалізації
повинно бути не прагнення об’єднати культурно строкатий світ будь-якою ціною відповідно
до «правильних» стандартів, а зберегти існуюче розмаїття, шукаючи точки дотику завдяки
концентрації на спільних цінностях та інтересах.

На жаль, сучасні дослідники відкрито заявляють про світову духовну кризу, яка носить
системний характер і виявляється, наприклад, у домінуванні споживацької моралі над
духовною. Саме гонитва за матеріальними цінностями призвела до втрати моральних
орієнтирів і справжнього сенсу життя. Духовні виміри буття: любов, релігія, краса, добро –
набувають кількісних характеристик і перетворюються на продукти споживання. Цінності
прагматизму, індивідуалізму, гедонізму відбиваються в системі освіти і науки. Навіть такі
“апостоли” західного лібералізму, як Дж. Сорос, вбачають у цих явищах загрозу і вважають,
що із ними необхідно нещадно боротися [10, С. 145]. Прагнення матеріального збагачення,
агресивність, індивідуалізм та егоїзм поступово стають звичними характеристиками
пересічних громадян навіть у незахідних країнах. Конфлікт цінностей між сучасною західною
(гедоністською) та східною (традиціоналістською) культурами є однією з головних причин
міжнаціонального відчудження [5].

Узагальнюючи матеріал, викладений у цій статті, можна дійти висновків, що, по-перше,
культурний складник глобалізації є визначальним, адже насамперед ми говоримо про
взаємодію культур. По-друге, процеси подібні до культурної глобалізації мали місце в
історичному розвитку людства, і по-третє глобалізація як нова ідеологія, як новий спосіб
життя в культурному середовищі ґрунтується на формуванні так званої “планетарної
свідомості”, яка є похідною від євроатлантичного бачення світу та вестернізованої
споживацької моралі. Постає питання: досягати монолітності чи зберегти культурне розмаїття
в контексті глобальних економічних, політичних і соціальних зрушень; підтримувати діалог
заради розвитку чи сконцентруватися на розмаїтті задля безпеки. Позитивним аспектом
глобалізації культури можна визначити процес адаптації, а протилежним і, відповідно,
негативним – асиміляції в межах певних культур. Сучасний етап глобалізації культури



характеризується уніфікацією та асиміляцією. Унаслідок цього глобальні процеси
називають технологією духовного знищення і духовний колапс набуває глобального
поширення [5]. Щоб зберегти себе, людство вимагає зміни духовної основи сучасної
цивілізації (зміни системи цінностей, що засновані на споживацькій моралі), пошуку шляхів
подолання міжнаціонального відчуження та нових принципів устрою життя людства.

На останок хотілося б звернутися до В. Вернадського, який у своїх щоденниках не раз
наголошував на тому, що той факт, що ноосфера є явищем глобальним і вимагає прояву
людства як єдиного організму зовсім не означає, що з культурного боку всі народи рано чи
пізно повинні об’єднатись у деякій мегакультурі і свої унікальні національні культури
принести їй у жертву [3]. Шлях до об’єднання людства в культурному вимірі ноосфери
пролягає через діалог локальних, національних культур, тому подальша глобалізація повинна
проходити на основі локальних ініціатив, доброї волі та поваги до національних відмінностей.
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The article is dedicated to the processes of globalization which are displayed in the sphere of
culture. In the centre of this article is the influence of globalization on the development of cultures,
their interaction, historical analogues and consequences of such processes. This work reviews the
phenomena of unification, westernization, culture globalization, assimilation, cultural pluralism and
diversification.

Key words: culture, globalization, cultural expansion, westernization, global culture, “clash of
civilizations”, assimilation.

Статья посвящена процессам глобализации и их проявлениям в сфере культуры. В
центре внимания – влияние глобализации на развитие и взаимодействие культур, последствия
таких процессов, их исторические аналоги. Рассматриваются такие процессы
современности, как унификация, вестернизация, глобализация культуры, ассимиляция,
культурный плюрализм и диверсификация.

Ключевые слова: культура, глобализация, культурная экспансия, вестернизация,
глобальная культура, «столкновение цивилизаций», ассимиляция.
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