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РОЛЬ ПРАКТИК КЛАСИФІКАЦІЇ  

У СТРУКТУРУВАННІ ПОВСЯКДЕННИХ ВЗАЄМОДІЙ (ЕСЕ)  
 
Представлено роздуми про роль повсякденних практик класифікації у створенні соціальної структури. Обґрунто-

вується питання про те, чи не задається соціальна структура, яка розкриває себе об'єктивно, самими практиками 
класифікації? Саме в практиках класифікації знаходять закріплення соціально значущі розрізнення, які структурують 
модальності буття і отримують практичне відчуття в повсякденні понять "первинного порядку". 

Ключові слова: соціальна структура, практики класифікації, повсякдення 

Представлены рассуждения о роли повседневных практик классификации в образовании социальной структуры. 
Обосновывается вопрос о том, не задается ли социальная структура , которая раскрывает себя объективно, сами-
ми практиками классификации? Именно в практиках классификации находят закрепление социально значимые разли-
чия, которые структурируют модальности бытия и получают практическое ощущение в повседневности понятий 
"первичного порядка". 

Ключевые слова: социальная структура, практики классификации, повседневность. 

The article consists speculation about a role of the routine classification practicies in forming of social structure. It is 
grounded a question about determination of social structure with its objective manifestation by the classification practicies. The 
socially significant recognitions, which structure the modality of social being as well as which are reflected in practical sence of 
the daily-life concepts of "initial order', are fasten just in classification practicies.  

Key words: social structure, classification practicies, daily routine   
 

Напевно, немає більш всеохоплюючого поняття, 
аніж "соціальна структура". Феномен, який описується 
цим поняттям, розкриває себе об'єктивно, скеровуючи 
дії та наміри індивідів під впливом хитросплетень своїх 
компонентів (пропонуючи різні ресурсні та статусні, в 
тому числі кар'єрні можливості), надаючи вибір чи, при-
наймні, створюючи ілюзію вибору (e.g. посада бухгал-
тера в офісі компанії Х або компанії У), або використо-
вуючи жорсткий примус без можливості внесення коре-
ктив (e.g. армія). На погляд деяких соціологів, і це не 
позбавлено як певної міри очевидності, так і фантазії, 
структури суспільства пропускають крізь себе індивідів 
подібно м'ясорубці із фаршем на виході; саме таке 
враження складається при прочтінні робіт функціоналі-
стів. В процесі проходження внутрішніх "кордонів" між 
структурами (приклади соціальної мобільності, ритуали 
ініціації, процес ресоціалізації за нових соціальних 
умов) індивіди задовольняють (або ні) умовам, що ви-
суваються специфікою виробництва та комунікацій, 
віддають те, що в них краще виходить, та отримують 
винагороду, що дозволяє підтримувати себе "на плаву" 
(із більшою чи меншою долею естетики) – і так до ста-
рості розраховуючись своїми силами, що чудом попов-
нюються з джерел, які не є предметом соціології. Сум-
нівно, що соціальна структура як така була відкрита 

соціологами, або ж досліджена ними краще за тих, чиї 
твори відносять до "художньої літератури". Соціологія 
лише позбавляє, у прагненні незрозумілої науковості, 
бачення структури модальностей буття, які досить кон-
кретно відчуваються на рівні "понять первинного поряд-
ку" – наприклад, долі та удачі. З іншого боку, сучасна 
соціологія переймається й рівнем практик, розглядаючи 
актора не лише як утвір соціальної структури, але і як її 
автора. Практики відтворюють соціальну структуру ко-
жного разу наново. І в цьому процесі важливими є на-
віть такі деталі, як характеристики особистості, що вті-
люють в собі її певний статус. Через те, що керівні по-
сади можуть займати різні особистості, які по-різному 
ставляться до праці та організації спільної діяльності, 
сама структура організації може змінюватись, долаючи 
бар'єри бюрократичних розпоряджень, бланків, розкла-
дів, черг та хабарів.  

Бачення структури в об'єкті вивчення свідчить де-
якою мірою про структурованість мислення суб'єкту 
вивчення. В основі науки лежить класифікація. Але це 
вірно також і для світу повсякденності, з якого виходить 
наука, та до якого вона мусить повертатись, щоб її ви-
сновки мали значення. Поєднуючи сказане вище – чи 
не задається соціальна структура самими практиками 
класифікації? Адже як зазначав Дюркгейм, методи мис-
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лення є справжніми соціальними інститутами. Ніяка 
класифікація, все ж, не охоплює усіх можливих варіан-
тів, залишаючи для потенціально невключеного пункт 
"інше", білі клітинки періодичної таблиці, фразу "і так 
далі". Отже, класифікація є редукціонізмом, що здійс-
нюється за певним критерієм, який її уможливлює.  

Важливо схопити відмінності між різними тональнос-
тями, які може приймати поняття "практик класифікації", 
слідуючи за грою значень в процесі досягнення смислу 
поняття. В широкому значенні класифікація втрачає со-
ціологічний субстрат, поширюючись на весь світ людсь-
кого мислення та дії – адже все якимось чином нами 
впорядковується. Класифікація у вужчому значенні обу-
мовлена соціальними зразками, вже існуючими нормами, 
має своїм об'єктом світ соціальної взаємодії.  

Потреба у класифікації – це потреба організувати 
навколишній світ. Ця організація відбувається як осво-
єння оточуючого, надання назви та розташування в 
заданому порядку. Світ речей поєднується із світом 
речень. Назви задають кордони життєвого світу, за ме-
жами яких лежить невизначене незвичне, відношення 
до якого міняється протягом життя. За назвами сліду-
ють інструкції з оперування речами, які, частіше за все, 
є напередзаданими, бо "до нас робили так".  

Класифікації відтворюють соціально значущі розріз-
нення або подібності. Священне огорожується від мир-
ського, чисте від забрудненого, сакральне від профан-
ного. Кажуть, що не можна одягати одні джинси для 
майстерні та для вечору зустрічей випускників. Лейбл, 
що красується на одягу, сприймається символічно. Ва-
жливо, щоб класифікація пройшла випробування ча-
сом. Це – відмінність поселень місцевості, історія жите-
лів якої сягає самої місцевості, осідлість, що поросла 
багатими традиціями, від поселень тимчасових (напри-
клад, військових містечок), або містечок, що вирісли 
навколо виробництва та покоління яких не встигли змі-
нитись і двох разів. Але соціальні потрясіння можуть 
заміняти сталі системи світосприйняття, і тоді ніщо не 
завадить передати, наприклад, костел під функціону-
вання кінотеатру. Чи не пов'язана ностальгія людини, 
що вирісла у певному місті та після повернення до нього 
через відрізок часу помічає численні зміни, із крушінням 
сприйняття зміненого порядку, який, при близькому по-
гляді, здавався незмінним? Та чи не схоже це на відчуття 
науковця-гуманітарія, що підтримував одну парадигму, в 
руслі якої він працював і отримував винагороду, але пе-
режив зміну парадигм та опинився поза попиту? Знеці-
нення класифікації, її трансформація – болючий процес, 
із яким віком суб'єктів він не був би повязаний.  

Класифікація дозволяє діяти легітимно. Ми маємо 
бути впевненими у тому, що ми робимо, в противному 
випадку розвивається відчуття відчуження своєї праці, 
своєї особистості від інших людей. Монархам Іспанії та 
Португалії не бракувало впевненості у собі при заклю-
ченні Тордесильяського договору 1494 року. Поділ світу 
на такому рівні був чимось накшталт ритуалу ініціації.  

Класифікувати вимагає ситуація. Персонаж Клінта Іс-
твуда в одному з вестернів висловлюється так: "Люди на 
цьому світі поділяються на два типи: ті, що мають руш-
ницю, та ті, що копають. Копай". Але між полюсами при-
мусу ситуації утворюються інші можливості. Якщо дві 
держави не ведуть війну офіційно та відносини поміж 
ними є маргінальними, то уможливлюються інші класи-
фікації відносин між державами, наприклад, завдяки 
утворенню додаткових статусів, як-то статус корсара – 
пірата на службі у держави або "вищої справедливості". 
Взагалі-то маргінальні ситуації несуть собою загрозу для 
порядку соціальної структури. Яскравим є приклад, який 
наводить британський антрополог Мері Дуглас щодо 

племені, в якому народження двійні вважається ненор-
мальним. Народжені близнюки вважаються дітьми беге-
мота, і ритуал зобов'язує повернути їх до своєї стихії – 
таких дітей погружають у воду. В свідомості як доросло-
го, так і дитини, фруктові плоди класифікуються на "зе-
лені" та "стиглі", однак ця класифікація викликає певні 
табу у першого, між тим зовсім не порушує практичний 
синкретизм останньої, що проголошує всі плоди їстівни-
ми. Це – приклад відносності класифікацій, та можли-
вість неспівпадіння схем сприйняття в різних верствах 
населення. Але подібні бінарні опозиції можуть предста-
вляти інтерес не лише для соціального психолога через 
те, що людське мислення та мова його вираження є ме-
тафоричними. Запозичення цих, здавалося б, специфіч-
них категорій буденного досвіду відтворюється в ситуа-
ціях, де щось може бути поділеним на зелене та стигле, 
а цього, в свою чергу, достатньо для відтворення соціа-
льної структури, хоча й не на рівні інститутів, але все ж 
на рівні соціальних фактів, що для когось можуть стати 
зовнішніми та впливовими, як у фразі на кшталт: "Я вже 
досяг свого, а ти – ще зелений".  

Основоположні коди культури, що керують схемами 
сприйняття, та ієрархією практик, визначаються емпі-
ричним порядком, в якому людині доводиться орієнту-
ватись. Ця думка Мішеля Фуко виражає роль повсяк-
денних практик у створенні структури.  

Посередництвом практик класифікації організується 
простір і час. Карта та календар – приклади того, наскільки 
важливим є критерій. Дні тижня зникають, коли службо-
вець їде у відпустку, студент – на канікули. Задоволення 
доставляє випадок, коли перше число місяця припадає на 
понеділок – це полегшує відлік часу в будні дні.  

Переліки, офіційні документи, афіши, меню, катало-
ги, анонси, структура організацій, ігри, словники, енцик-
лопедії, папки на жорсткому дискові комп'ютера, ритуа-
ли, побутові речі (що знаходяться "на своєму місці"), 
мода, свята, уголовний кодекс, різноманітні колекції, 
публічні місця, планування кварталів, наукові видання, 
космогонія, гігієна, приказки та прислів'я – це хаотичний 
перелік речей, що є матеріальним вираженням практик 
класифікації, в яких знаходять закріплення різноманітні 
значущі розрізнення.  

Цінні висновки може дати приклад класифікації ав-
томобільних доріг у Великобританії. Поруч із класами 
A,B,C,D, яким відповідають дороги різного значення, 
пропускної спроможності, якості покриття тощо, присут-
ній також клас U для некласифікованих (unclassified). У 
повсякденних розмовах, особливо тих, що носять хара-
ктер суперечки, або доведення одною людиною чогось 
іншій, часто використовується туманний додаток "і так 
далі", за яким не завжди стоїть небажання продовжува-
ти перелік, але відсутність переліку. Спонтанність роз-
мови, що притаманна дітям, обтесується стереотипами, 
що стають типовими для розмови взагалі та загально-
прийнятими, про що б не йшлося в останній. Обороти 
накшталт "по-перше" слугують для впорядкування цієї 
нестерпної спонтанності. Цій же меті, представляється, 
слугують і різноманітні узагальнення, що з'являються із 
суб'єктивним досвідом про одиничного носія певних 
соціальних ознак та подальшого перенесення цього 
сприйняття на всіх носіїв таких ознак. Тут знаходить 
силу класифікація аномії за Р.Мертоном. Діалог із звич-
ною людиною – скоріше тип конформізму, аніж іновації, 
форма якого обумовлює зміст. Змінювати свою поведі-
нку немов би заважає попередній досвід, на підвалинах 
якого утворюються нові узагальнення.  

Таким чином, класифікації створюють спільне куль-
турне поле, семіотика та семантика якого є загально-
значущими для його агентів, уможливлюючи суспільст-
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во (як його розумів Георг Зіммель в однойменній стат-
ті), структуруючи досвід, дозволяючи вдосконалювати 
стратегії власної поведінки. Нашарування типічного на 
унікальне дозволяють діяти за зрозумілими зразками, 
валідність яких забеспечується прийняттям їх у групі. 
Хоча в гносеологічному плані і існує певна загроза зна-

ходження результатів класифікації в надто широкому 
колі речей, слів, вчинків, саме поняття як таке, що від-
силає до своєрідної форми соціації, може дати багатий 
матеріал для вивчення.  

Науковий редактор – д.соц. н, проф. Куценко О. Д. 
Надійшла  до  редколег і ї  13 .1 0 . 10  
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ТРАНСЛЯЦИЯ СТИЛЕЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

МАТЕРИАЛЫ К ВЕРИФИКАЦИИ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ ЛУМАНА 
 
Предметом статьи является операционализация понятия коммуникативного успеха по Луману с учетом резуль-

татов эмпирического исследования процесса трансляции стилей жизни через рекламу. Определена степень соот-
ветствия структуры стилей жизни и стилежизненных комплексов, содержащихся в рекламе, заявленными студен-
ческой молодежью и поколением родителей, оценено влияние важнейших факторов эффективности рекламы как 
социальной коммуникации.  

Ключевые слова: теоретическая социология, социологическая теория, социальные системы, социальная комму-
никация, социальные процессы, Н.Луман, стиль жизни, образ жизни, реклама, средства массовой коммуникации. 

Предметом статті є операціоналізація поняття комунікативного успіху згідно Луману з врахуванням результа-
тів емпіричного дослідження процесу трансляції стилів життя через рекламу. Визначений ступінь відповідності 
структури стилів життя і стильожиттєвих комплексів, що містяться у рекламі, заявленими студентською молод-
дю і поколінням батьків, оцінено вплив важливих факторів ефективності реклами як соціальної комунікації. 

Ключові слова: теоретична соціологія, соціологічна теорія, соціальні системи, соціальна комунікація, соціальні 
процеси, Н.Луман, стиль життя, спосіб життя, реклама, засоби масової комунікації. 

The article is focused on operationalization of the notion "success of communication" by Luhmann on the basic of empirical 
research results devoted to the transmission of life styles process through advertisement. The goals of the research were to 
determine the structure of life styles and complexes in advertisement among young generation of students and generation of 
their parents and to evaluate the influence of important factors of effectiveness of advertisement as social communication. 

Key words: theoretical sociology, sociological theory, social systems, social communication, social processes, N.Luhmann, 
life style, mode of life, advertisement, mass-media. 

 
Предметом настоящей статьи являются некоторые 

результаты исследования процесса социальной комму-
никации на макроуровне на примере рекламы и их тео-
ретическое обобщение. Социальная коммуникация изу-
чается на уровне фундаментального социологического 
анализа, причем ее содержанием полагается трансля-
ция стилей жизни, которые в обществе потребления 
поставляются потребителю с товаром. Анализ выполня-
ется в рамках поискового проекта по верификации тео-
рии социальной коммуникации Лумана как основы об-
щей теории социальных систем34, а сам проект направ-
лен на поддержку интегративной тенденции в социоло-
гии. Латентное содержание рекламы выступает наибо-
лее удобным объектом эмпирической оценки эффектив-
ности коммуникативного процесса в обществе, так как 
реклама, не будучи социальной системой, представляет 
собой такой процесс на макроуровне в чистом виде.  

Существом теории социальной коммуникации Лума-
на является тезис о невероятности коммуникативного 
успеха самого по себе. Лишь благодаря тому, что в ходе 
социокультуной эволюции выработаны средства пре-
одоления этой невероятности, стало возможно образо-
вание многообразных социальных систем и их динами-
ческое сохранение [Луман, 2005; 2007]. То, в какой сте-
пени эти теоретические положения Лумана соотносятся 
с реальным ходом коммуникации, можно определить с 
помощью эмпирического исследования трансляции ла-

                                                           
34 Проект выполняется в рамках Федеральной целевой 

программы "Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009 – 2013 гг." (Государственный контракт 
П860 от 18.08.2009). Исследование выполняется на факульте-
те социологии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета силами студентов, аспирантов и преподавателей. 

тентных рекламных посланий, в данном случае эффек-
тивности влияния их стилежизненного содержания. 

Основной тезис Лумана о невероятности социаль-
ной коммуникации содержит три составляющих. Во-
первых, это невероятность понимания одним индиви-
дом другого в силу автономии людей как психических 
систем, основанные на смысле. Социокультурная эво-
люция хотя и выработала достаточно много средств 
преодоления такой невероятности: язык, письменность, 
генерализованные средства коммуникации, такие, как 
деньги, однако их недостаточно в силу многоэтапности 
процесса коммуникации. Вторая невероятность отно-
сится к достижению сообщением своих получателей, 
что на эмпирическом уровне по сути дела обеспечено в 
результате развития средств доставки сообщений. На 
индивидуальном уровне надежность может быть почти 
стопроцентной (обычные почтовые отправления, связь 
через Интернет). На макроуровне при использовании 
средств массовой коммуникации (СМК) этот показатель 
имеет иную, вероятностную и в то же время Избира-
тельную (селективную) природу. Здесь за счет медиа-
планирования реклама, как и содержание СМК в целом 
достигает намеченных адресатов. Однако будет ли оно 
воспринято на уровне поведения? В этом вопросе речь 
идет уже о третьей невероятности коммуникации − 
это, по Луману, невероятность ее успеха как на микро-, 
так и на макроуровне, то есть принятия содержания 
коммуникации в качестве предпосылки своего поведе-
ния. Даже если коммуникация будет понята на уровне 
восприятия, это еще не означает, что она реализуется 
в поведении. В случае такого избирательного принятия 
определенного содержания коммуникации (стиля жиз-
ни) невероятность дальнейшей коммуникации лишь 
повышается, так как всякий выбор означает отказ от 
иных возможностей, что снижает коммуникативный 
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