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Abstract

The article discusses Margaret Archer’s morphogenesis theory by which she attempts to 
avoid both structural and agency reductionism, as well as to make a synthesis. From
this perspective, the author analyzes the main concepts and tools of Archer’s theory —
such as analytical dualism, cultural and structural elaboration, emergence and emer -
gent properties, morphogenesis cycle, etc.— as well as their heuristic potential.

Упро довж останніх років мож на спос терігати сплеск зацікав ле ності як
аме ри ка нської, так і євро пе йської те о ре тич ної соціології теоріями, які на ма -
га ють ся по до ла ти основні ди хо томії (мак ро і мікро, об’єктивність і суб’єк тив -
ність, індивіду аль не і ко лек тив не, струк ту ра і аґентність тощо) шля хом їх
син те зу. І якщо пер ша із за зна че них ди хо томій, як і спро ба її син те зу, най -
більшою мірою при та ман на аме ри канській соціології, то євро пе йська со -
ціологія здебільше опе рує подібним, але не то тож ним розрізнен ням “струк ту -
ра–аґентність”. У статті здійсне но аналіз од но го з підходів до син те зу рівнів
“струк ту ра–аґентність”, а саме теорії мор фо ге не зу Марґарет Арчер1.
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1 Марґарет Арчер [Margaret Archer] — су час ний бри та нський соціолог. Ціка вить ся
про бле ма ми те о ре тич но го син те зу, зок ре ма підхо да ми до взаємодії та поєднан ня струк -
ту ри й аґента, їхньо му мор фо ге не зу; досліджен ня ми соціаль них інсти тутів. Три ва лий
час була го лов ним ре дак то ром “Current Sociology”, у 1986–1990 рр. посідала пост пре зи -
ден та Міжна род ної соціологічної асоціації. Основні праці: “Social Origins of Educational
System” (1979), “Culture and Agency” (1988, 1996), “Realist Social Theory” (1995), “Being
Human: The Problem of Agency” (2000).



По ру шені у цій розвідці пи тан ня є особ ли во ак ту аль ни ми в кон тексті
роз вит ку су час ної те о ре тич ної соціології в Україні, а саме з огля ду на на -
явність на разі досліджень із про блем син те зу мак ро- та мікрорівнів і дос туп -
ність пев ної літе ра ту ри з цієї теми (укр аїнською та російською мо ва ми)1,
чого не мож на ска за ти про теорії син те зу рівнів “струк ту ра–аґент ність”.
Про по но ва ний огляд є на часі і че рез те, що теорії струк тур но-аґен тно го (або 
струк тур но-аґентнісно го) син те зу діста ли ши ро ке за сто су ван ня у при клад -
них та істо рич них соціологічних досліджен нях, зок ре ма у досліджен нях
транс фор мації та ких соціаль них інсти тутів, як освіта, ме ди ци на, ро ди на, а
та кож у досліджен нях соціаль ної та кла со вої стра тифікації су час них су -
спільств. Поза тим, ак ту аль ним є і влас не те о ре тич ний кон текст аналізу
кон цепцій син те зу, зок ре ма в кон тексті дис кусій щодо при ро ди соціології
як на уки та про блем ме та те о ре ти зу ван ня. І зреш тою, підхід, що роз гля -
дається, про тис тоїть вод но час і конфліктно му типу те о ре ти зу ван ня, і ек лек -
тич но му змішу ван ню кон цепцій у рам ках однієї теорії.

За га лом теорію мор фо ге не зу Арчер мож на сха рак те ри зу ва ти як най -
більш роз ви не ну та послідов ну з усіх кон цепцій син те зу “струк ту ра– аґент -
ність”, що ви хо дять із при нци пу дуалізму. (Тоб то йдеть ся про розрізнен ня
між струк ту рою й аґен том, на відміну від їх “злит тя”, об’єднан ня в одне ціле,
тоб то “ду аль ності”. Прик ла дом теорій, ба зо ва них на останній, є теорія
струк ту рації Е.Ґіден са та ко нструк тивістський струк ту ралізм П.Бурдьє.)

Одра зу тре ба за зна чи ти, що Арчер не об ме жується пи тан ня ми син те зу -
ван ня струк ту ри й аґента, але додає третій вимір — куль ту ру. На її дум ку, че -
рез над ан ня про блемі струк ту ри й аґента цен траль но го місця в су часній
соціологічній теорії “повністю відхо дить у тінь про бле ма куль ту ри й аґента”
[1, с. хі]. Для Арчер ці два пи тан ня є “па ра лель ни ми”, ма ють подібні скла дові й 
тому мо жуть бути роз в’я зані тим са мим ме то дом. Отже, я вва жаю до реч ним
роз гля ну ти не тільки ар черівську кон цепцію струк ту ри й аґента, а й її кон -
цепцію куль ту ри, щоб за про по ну ва ти послідов ний і цілісний аналіз її теорії.

Прин цип аналітич но го дуалізму
і його за сто су ван ня в теорії М.Арчер

М.Арчер по чи нає з кри ти ки соціології та філо софії соціаль них наук на
підставі при нци пу аналітич но го дуалізму. На її пе ре ко нан ня, їхньою спіль -
ною по мил кою є “злит тя”, “об’єднан ня” (conflation) двох рівнів аналізу, які
ма ють бути аналітич но розрізнені. При цьо му рівні аналізу, про які йдеть -
ся, — це або “струк ту ра й аґент”, або “куль ту ра й аґент”. На дум ку Арчер (і з
цим, як на мене, вар то по го ди ти ся), потрібен по шук їхніх (куль ту ри й аґента
або струк ту ри й аґента) зв’язків, співвідно шень, а не “по гли нан ня різниці
між “час ти на ми” (організаційни ми чи ідеаційни ми) і “людь ми”, які є но -
сіями по зицій чи ідей все ре дині їх” [1, с. xiv].
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1 Див., на прик лад, стат тю П.Кутуєва “Кла сич на соціологія і су час на соціаль на теорія”
(Філо со фська і соціологічна дум ка. — 1995. — № 1/2. — С. 68–87), а та кож огля ди В.Тан -
че ра у та ких ви дан нях: Со ци о ло ги чес кая те о рия се го дня. — К., 1994; Сов ре мен ная аме -
ри кан ская со ци о ло гия. — М., 1994.



Та ким чи ном, го во ря чи про “струк ту ру” чи “куль ту ру” у співвідне сенні
їх з “аґен том”, слід мати на увазі відно си ни та зв’яз ки між дво ма ас пек та ми
соціаль но го жит тя. І хоч би як тісно вони були пе ре пле тені (тут Арчер, зок -
ре ма, на во дить при клад шлю бу вод но час як леґаль ної інсти туції і як по всяк -
ден ної прак ти ки), вони ма ють бути аналітич но розрізне ни ми та чітко окрес -
ле ни ми. По ряд із тим між ними існує постійна взаємодія, в якій вони фор му -
ють один од но го, пе ре ду ють один од но му і є наслідка ми один од но го. Отже,
за Арчер, ми маємо утри му ва ти ся від кон цеп ту алізацій, які усклад ню ють
аналіз та кої взаємодії.

Саме на цьо му ґрун тується ар черівська кри ти ка відповідних соціо логіч -
них (зок ре ма, струк тур них) і куль ту ро логічних теорій. На її дум ку, всі вони
оми на ють “час ти ни” й “лю дей” [1, с. xv], при пус ка ю чись “по мил ки злит тя”, і
фун да мен таль но хиб ним є те, що взаємодію між “час ти на ми” та “людь ми” не 
ро зуміють як осно ву струк тур ної чи куль тур ної ди наміки.

Арчер на го ло шує, що злит тя двох рівнів аналізу за вжди відбу вається в
яко мусь кон крет но му логічно му на прямі: низхідно му, висхідно му чи се ре -
дин но му (downward, upward and central conflation). Перші два на пря ми
відрізня ють ся тим, що, влас не — “час ти ни” чи “люди” — виз на чається як
епіфе но мен, як похідний, за леж ний і не прин ци по вий еле мент, а не леґіти -
мацією “елізії”1 як та кої, тоб то втра ти од но го з еле ментів. Інши ми сло ва ми,
за “низхідно го злит тя” епіфе но ме ном струк ту ри чи куль тур ної сис те ми
(“час тин”) є аґент, або соціокуль тур на єдність (“люди”), роз гля ду вані як
“носії” струк ту ри чи куль тур ної сис те ми, де терміно вані ними. Для “висхід -
но го злит тя” ха рак тер на про ти леж на си ту ація: “люди” — аґент чи соціокуль -
тур на єдність — де терміну ють “час ти ни” — струк ту ру чи куль тур ну сис те му, 
тоб то останні є епіфе но ме на ми пер ших [докл. див.: 1, с. 25–71; 2, с. 203–207].

Подібним чи ном Арчер кри ти кує і ме то до логічний індивідуалізм та ме -
то до логічний голізм (ко лек тивізм) [докл. див.: 3, с. 33–64], які мож на спів -
віднес ти із суб’єктивізмом та об’єктивізмом. На її дум ку, об ид ва прак ти ку -
ють “злит тя”, зво дя чи до єди но го фун да мен тальні відмінності між струк ту -
рою й аґен том (або куль ту рою й аґен том).

Опріч того, по мил ки, по в’я зані зі “злит тям”, не за ле жать суто від епіфе -
но ме но логізму, або ре дукції до яко гось од но го рівня аналізу. Арчер упро -
вад жує по нят тя “се ре дин но го злит тя” (або “елізіонізму”), де елізія відбу -
вається на “се ред ньо му” рівні. За та ко го підхо ду відбу вається по збав лен ня
як “час тин”, так і “лю дей” ав то номії, віднос ної не за леж ності, що справ ляє
неґатив ний ефект на аналіз їхньої взаємодії. Якщо роз гля да ти ре альність як
двобічну, то по мил ко вим є на ма ган ня “ди ви ти ся на два боки ме далі вод но -
час” [1, c. xiv]. Отже, при нци по вим для Арчер є ро зуміння того, що від -
повідні “час ти ни” і “люди” не співісну ють у часі, тоб то певні струк ту ри,
сфор мо вані прак ти ка ми аґентів у ми ну ло му, пе ре ду ють (відповідним) діям
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1 Термін елізія (elision) за по зи че ний із лінґвісти ки. Най частіше елізія — це ви пус кан ня 
од но го чи більше звуків (го лос но го, при го лос но го або скла ду) за для по лег шен ня ви мо ви
чи по си лен ня ви раз ності. Одним із си нонімів елізії є син ко па, яка вка зує на ви па дан ня
го лос но го між дво ма при го лос ни ми.



та прак ти кам аґентів у те перішньо му часі, коли ці прак ти ки своєю чер гою
транс фор му ють струк ту ри май бут ньо го.

Арчер кри ти кує елізіонізм (на при кладі теорії струк ту рації Ґіден са) за
“змішу ван ня” різних ча со вих проміжків в од но му те перішньо му часі та на -
ма ган ня од но час но роз гля ну ти “два боки ме далі”, коли струк ту ра (“зли та з
куль ту рою”) і аґент ро зуміють ся як ду альність, де струк ту ра (пра ви ла і ре -
сур си) існує лише в дії, а дія може бути зро зуміла тільки сто сов но пра вил як
інстанційо ва них, тоб то да них і ре аль но існу ю чих тільки у мить їх реалізації.
За та ко го по гля ду (се ре дин но го злит тя) втра чається об’єктивність та окре -
мішність як соціаль ної струк ту ри (чи куль ту ри), так і осо бис тості [докл.
див.: 1, c. 72–96; 3, c. 65–103; 4, c. 461–462]. Отже, Арчер кри ти кує кон цепції
струк ту рації як аналітич но не дос татні, по за як саме зро зуміння струк ту ри й
аґента (а та кож куль ту ри) як не за леж них дає змо гу адек ват но аналізу ва ти
їхню взаємодію між со бою та із соціаль ною ре альністю.

Відповідно, ви ни кає пи тан ня, яким чи ном мож на по бу ду ва ти теорію,
яка б уник ла всіх видів “по мил ки злит тя” і да ва ла змо гу адек ват но аналізу -
ва ти взаємодію струк ту ри (куль ту ри) й аґента. Арчер ро бить це за до по мо -
гою аналітич но го дуалізму. Саме дуалізм є типізу валь ним для її те о ре ти зу -
ван ня і відрізняє його від, на прик лад, те о ре ти зу ван ня Бурдьє чи Ґіден са, по -
бу до ва но го на при нципі ду аль ності, тоб то роз гляді струк ту ри й аґен тності
як двох боків або ха рак те рис тик однієї сут ності.

По нят тя аналітич но го дуалізму мож на по яс ни ти так. Для Арчер со -
ціаль на теорія (з відповідною онто логією [3, c. 5]) досліджує зв’яз ки в меж ах 
соціаль ної ре аль ності й має бути спро мож на схоп лю ва ти будь-які такі від -
но си ни. Саме тому потрібне аналітич не розрізнен ня між аґен том і струк ту -
рою (куль ту рою чи сис те мою), яке вмож лив лює звер нен ня до різних форм
зв’язків і відно син між ними.

Прин ци по вою тут є різни ця між аналітич ним і філо со фським дуа ліз -
мом. В остан ньо му разі йдеть ся про онто логічне відок рем лен ня індивіда і
суспільства, тоді як в аналітич но му дуалізмі Арчер — про те, що в ре аль ності
не існує повністю окре мих сут нос тей. Так, аналітич ний дуалізм виз нає не -
мож ливість існу ван ня жод но го соціаль но го утво рен ня (на кшталт інсти -
туції, струк ту ри тощо) без лю дей, у по ведінці яких вони, зок ре ма, маніфес -
ту ють ся. Але саме че рез не роз рив не співісну ван ня індивіда і суспільства або 
аґента і струк ту ри (тоб то не-дуалістич ну онто логію) є при нци по во не -
обхідною дуалістич на по яс ню валь на ме то до логія. Отже, у підсум ку для
Арчер аґент і струк ту ра є онто логічно поєдна ни ми й аналітич но розрізне ни -
ми для вста нов лен ня зв’язків між ними.

Не важ ко помітити, що по нят тя і ро зуміння аналітич но го дуалізму були
за по зи чені М.Арчер у Д.Лок ву да1. Так, Лок вуд на ма гається поєдна ти за-
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1 Девід Лок вуд [David Lockwood] — один із провідних бри та нських соціологів. Ціка -
вить ся про бле ма ми соціаль ної стра тифікації, поділу праці та соціаль но го по ряд ку. Най -
частіше цитується його кон цепція розрізнен ня сис тем ної та соціаль ної інтеґрації.
Основні праці: “Social Integration and System Integration” (1964), “Solidarity and Schism:
“The Problem of Disorder” in Durkheimian and Marxist Sociology” (1992).



галь ний функціоналізм і теорію конфлікту з ме тою роз вит ку но ва то рської
теорії, яка б аналітич но поєдну ва ла соціаль ну інтеґрацію і сис тем ну ін -
теґрацію з ме тою аналізу соціаль но го світу. Для Арчер, послідов ниці Лок ву -
да, по нят тя соціаль ної та сис тем ної інтеґрації (“лю дей” і “час тин”, як вона
го во рить) є відповідни ка ми аґента і струк ту ри1 [докл. див.: 7]. Для аналізу
взаємодії куль ту ри й аґента Арчер співвідно сить сис тем ну інтеґрацію з
куль тур ною сис те мою, а соціаль ну — із соціокуль тур ни ми єднос тя ми, го во -
ря чи про па ра лельність та ких розрізнень. Тоб то соціокуль турні єдності та
їхня взаємодія пев ним чи ном впли ва ють на транс фор мації куль тур ної сис -
те ми (теорій, віру вань, ціннос тей тощо, а та кож їхніх фор му лю вань), тоді як
на яв на куль тур на сис те ма зу мов лює по точ ну взаємодію соціокуль тур них
єднос тей. Щодо остан ньо го мож на за ува жи ти, що таке розрізнен ня ніколи
не було ме тою Лок ву да, але Арчер на во дить до сить змістов ну арґумен тацію
на ко ристь його за сто су ван ня [докл. див.: 1, c. xvi–xx, 103–109; 9, c. 336–338].

Аналітич ний дуалізм пе ре дба чає на явність не тільки аналітич но го, а й
тем по раль но го розрізнен ня [7, c. 693], коли мож на го во ри ти (онто логічно)
про пе ре ду ван ня, при чинність та наслідки (ре зуль тат), тоб то на явність про -
це су взаємо(транс)фор му ван ня струк ту ри й аґента (“лю дей” і “час тин”) у
часі (ми ну ло му, теперішньому й майбутньому).

Тут тре ба зно ву по вер ну ти ся до теорії Д.Лок ву да. Упро вад жу ва не ним
розрізнен ня між сис тем ною та соціаль ною інтеґрацією пе ре дба чає ро зу -
міння ре аль ності як “стра тифіко ва ної на види (кла си), ко жен із влас ни ми
внутрішніми зв’яз ка ми” [10, c. 73]. При цьо му сис те ми є емер джен тни ми
(та ки ми, що ви ни ка ють) наслідка ми періодів соціаль ної взаємодії між ак то -
ра ми, які ви ко рис то ву ють свою вла ду (power) для реалізації своїх ви борів.
Отже, сис те ми — “це ті ре зуль та ти аґен тності, що “ви ни ка ють”2, ми на ють
поріг, за яким реалізу ють свої владні ка у зальні впли ви (powers), не за леж но
від аґентів, які їх ство ри ли” [10, c. 73]. Та ким чи ном, ці утво рен ня, ви роб лені
на якийсь мо мент ак то ра ми (діями), “пе ре ду мов лю ють” – у тому сенсі, що є
умовами дій акторів у майбутньому, але не детермінують їх.

Для теорії Арчер є при нци по вим ко жен із на го ло ше них мо ментів:
– ро зуміння ре аль ності як стра тифіко ва ної;
– кон цепція “ви ник нен ня” (emergence), або “емер джен тності”;
– “пе ре ду мов лен ня” (conditioning).
Саме за вдя ки “емер джен тності” є мож ли вою од но час на за лежність

струк ту ри/сис те ми від аґента/дії та на бут тя струк ту рою/сис те мою ав то -
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1 Слід за ува жи ти, що ба га то дослідників вва жа ють не ко рек тним таке ото тож нен ня.
Нап рик лад, М.Пер кман ствер джує: якщо “у ко рені те о ре тич ної про бле ми пе ре бу ва ють
па ра док сальні відно шен ня струк ту ри й аґента, розрізнен ня між соціаль ною і сис тем ною
інтеґрацією є рад ше те о ре тич ним інстру мен том” [8, c. 493]. Так, “струк ту ралістський”
роз в’я зок про бле ми “струк ту ра–аґент” мож на поєдна ти як із по гля да ми, сфо ку со ва ни ми 
пе ре важ но на соціальній інтеґрації (нор ма тив ний функціоналізм), так і з зо се ред же ни -
ми на сис темній (струк ту ралістський мар ксизм). По над те, ви хо дя чи із оригіна льно го
ро зуміння цих по нять у Лок ву да, аґент може впли ва ти на сис тем ну інтеґрацію так само,
як струк ту ра на соціаль ну [там само].
2 В оригіналі — emerge.



ном ності (ав то ном них влас ти вос тей). “Пе ре ду мов лен ня” дає змо гу на бу -
тим ав то ном ним влас ти вос тям струк тур над алі об ме жу ва ти дії (прак ти ки)
чи спри я ти їм, але не настільки, щоб аґент не справ ляв суттєвого впли ву на
ре зуль та ти дій і прак тик. Важ ли вим ас пек том є те, що у сис тем та струк тур
не існує “ бажаного для них напряму розвитку” [11, c. 457].

Тут тре ба зо се ре ди тись на по нятті “емер джен тності”. Влас не його виз -
на чен ня та ро зуміння Арчер за по зи чує не у Д.Лок ву да, а у Р.Бхас ка ра1 [див.:
12, c. 249–253]. Емер джентність — це “по ход жен ня ре чей із сту пе нем ка у -
заль ної ав то ном ності від існу ю чо го ка у заль но го рівня, з яко го вони ви ник -
ли”. Тоб то: “ка у заль на ав то номія вне мож лив лює ре ду ку ван ня емер джен -
тних сут нос тей до того, з чого вони ви ник ли. Влас ти вості емер джен тних
 речей не мож на пе ре дба чи ти ви хо дя чи з влас ти вос тей ни жчо го рівня” [13,
c. 104]. Нап рик лад, соціальні влас ти вості за га лом мо жуть бути по яс нені
тільки че рез інші соціальні влас ти вості.

Вод но час для Арчер емер джентність не є суто струк тур ною ха рак те рис -
ти кою. Так, вона вирізняє три типи, або ка те горії, “емер джен тних влас ти -
вос тей”, озна кою яких є го мо генність — тип та спосіб зв’язків між ком по нен -
та ми в них є внутрішнім, за ко номірно зу мов ле ним та не обхідним. (Одра зу
тре ба за ува жи ти, що ці емер джентні влас ти вості вод но час є емер джен тни ми 
пе ре ду мо ва ми, як такі, що за лу чені у цик ли мор фо ге не зу.) Ко жен із трьох
типів має віднос ну ав то номність, не може бути зве де ним до інших, а та кож є
віднос но три ва лим (у часі) [3, c. 175]. Отже, йдеть ся про: струк турні (тоб то
струк ту ра), куль турні (тоб то куль ту ра, куль тур на система) та аґентаційні
(тобто аґент чи аґентність) властивості.

Тре ба за зна чи ти, що Арчер го во рить про емер джентні влас ти вості як
“відносні”, “здатні по вер ну ти ся” до того, з чого вони “ви ник ли”, а та кож такі,
що ма ють влас ну “ка у заль ну силу”, яку не мож на звес ти до “сили [їхніх]
ком по нентів” [3, c. 9–10]. Емер джентні влас ти вості є, влас не, істо рич ни ми
про дук та ми. Нап рик лад, як струк турні влас ти вості, вони є ре зуль та том по -
пе редніх дій та прак тик, але че рез на явність влас них емер джен тних влас ти -
вос тей і в аґента, це відно шен ня може роз гля да ти ся як сис тем не — струк тур -
не — пе ре ду мов лен ня. За у ва жи мо, що з цим по в’я за на кри ти ка ар чер і в -
ського аналітич но го дуалізму. Зок ре ма, кри ти ки ствер джу ють: якщо емер -
джент ні влас ти вості є онто логічно на яв ни ми, то й говорити треба не про
аналітичний дуалізм, а про онтологічний [14, c. 226–227].

Окре мо слід порівня ти кон цепцію емер джен тних влас ти вос тей М.Ар -
чер і про по но ва ну П.Бурдьє кон цепцію реп ро дукції. Якщо в Арчер про цес є
без по се реднім, тоб то струк турні емер джентні влас ти вості без по се ред ньо
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Теорія мор фо ге не зу Марґарет Арчер як спро ба син те зу “струк ту ра–аґентність”

1 Рем Рой Бхас кар [Ram Roy Bhaskar] — су час ний бри та нський філо соф, за снов ник
на пря му кри тич но го реалізму. Кри тич ний реалізм пе ре дба чає од но час не утри ман ня від
ірраціоналізму і від ра ди каль но го раціоналізму на за са дах діалек ти ки та істо рич ної реф -
лексії. Сам термін “кри тич ний реалізм” є на тя ком на поєднан ня “кри тич но го на ту -
ралізму” та “транс цен ден таль но го реалізму”. Кри тич ний реалізм Роя Бхас ка ра по в’я за -
ний із його пра ця ми як з філо софії на уки та соціаль них наук, так і з історії філо софії та
про блем соціаль ної еман си пації. Праці Бхас ка ра впли ну ли на цілий ше рег бри та нських
соціологів, зок ре ма М.Арчер та Е. Ґіден са.



пе ре ду мов лю ють аґентність (аґен таційні емер джентні влас ти вості), то у
Бурдьє цей про цес є опо се ред ко ва ним габіту сом. Габітус мож на ме та фо рич -
но на зва ти “струк ту ротвірною і струк ту ро ва ною струк ту рою”; вод но час
габітус не роз рив но по в’я за ний із прак ти кою. Якщо ми спро буємо роз гля ну -
ти кон цепцію реп ро ду ку ван ня, що на ле жить Бурдьє, у термінах “цик лу
емер джет нос тей” Арчер, то ви я вить ся, що прак ти ка з ньо го вик лю че на як
са мостійний учас ник і за знає на ба га то більшо го впли ву з боку габітусу та
струк ту ри, ніж зі сво го боку впли ває на них. До речніше го во ри ти про саме
вплив габітусу на прак ти ку та про пе ре ду мов лен ня струк ту ри й габітусу.
От же, кон цепція реп ро ду ку ван ня передбачає більш виразний структурний
вплив на практику (опосередкований габітусом), ніж просто пе ред-умов -
лен ня.

Про а налізуємо ко жен із типів емер джен тних влас ти вос тей окре мо.
Так, струк турні емер джентні влас ти вості “не мо жуть бути ре ду ко вані

до лю дей і є віднос но три ва ли ми [в часі], як і всі ви пад ки “емер джен тності”,
їх мож на спе цифіку ва ти як такі, що їхні внутрішні та не обхідні зв’яз ки
вклю ча ють ма теріальні ре сур си, людські або фізичні, й, раз ом із тим, як такі,
що ге не ру ють ка у заль ну силу, потрібну для са мих зв’язків” [3, c. 177]. Звідси 
— струк турні емер джентні влас ти вості на ле жать до об ласті “ма теріаль них
інте ресів, вла ди, ре сурсів, гру по вих альянсів та антагонізмів” [3, c. 177].

До струк тур них емер джен тних влас ти вос тей мож на віднес ти роз поділ
ро лей та ре сурсів, соціаль ну або кла со ву стра тифікацію в суспільстві,
соціальні сис те ми та інсти туції тощо. Та ким чи ном, струк ту ру мож на виз на -
чи ти як “сис те му зв’язків” між соціаль ни ми по зиціями, що пе ре дба чає “пе -
ред-існу ван ня” її як “ґене ра тив но го ме ханізму”, її участь у “взаємодії з інши -
ми об’єкта ми, які ма ють ка у заль ну силу та відповідальність” у “стра тифіко -
ва но му світі”. Таке ро зуміння струк ту ри пе ре дба чає та кож не де терміно -
ваність, але по яс ню ваність “ре зуль татів, що є наслідка ми та кої взаємодії”1

[3, c. 105, 169].
По за як до куль ту ри за сто со вується та кий са мий підхід, як і до струк ту -

ри, у схо жий спосіб ви ок рем лю ють ся куль турні емер джентні влас ти вості.
Тоб то йдеть ся про пе ред-існу ван ня, ав то номність і три валість еле ментів
куль тур ної сис те ми, “що за без пе чу ють їх іден тифікацію як окре мих сут нос -
тей, що відрізня ють ся від змістів та сенсів, носіями яких є аґенти у де я кий
виз на че ний час” [3, c. 179]. Отже, таке розрізнен ня спи рається на виз нан ня
доміну ван ня логічних зв’язків між еле мен та ми куль тур ної сис те ми, тоді як
між куль тур ни ми аґен та ми пре ва лю ють ка у зальні зв’яз ки. Прик ла дом пер -
ших зв’язків є твер джен ня про співзвучність і узгод женість ідей А і теорії Б,
тоді як другі мож на уя ви ти як вплив ідей А на теорію Б.

Інши ми сло ва ми, логічна узгод женість або не узгод женість, яка ха рак те -
ри зує зв’яз ки все ре дині куль тур ної сис те ми, на ле жить до “світу ідей”, або
“змісту бібліотек” [3, c. 179]. Якщо в разі на бут тя логічних зв’язків (узгод же -
ності або не узгод же ності), вони є внутрішньо і з не обхідністю поєдна ни ми,

156 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007, 2

Анна Осип чук

1 Х.Домінгес, на прик лад, твер дить, що по гля ди Арчер на струк ту ру є до сить на бли же -
ни ми до фран цузь ко го струк ту ралізму, на прик лад до уяв лень К.Леві-Стро са, згідно з яки -
ми струк ту ра ро зуміється як “при хо ва ний ге не ра тив ний ме ханізм” [див.: 14, c. 239/1].



то такі зв’яз ки ство рю ють куль турні емер джентні влас ти вості — ідеї, теорії,
цінності, пе ре ко нан ня тощо, а якщо чіткіше — про по зиційне фор му лю ван ня 
їх. Такі емер джентні влас ти вості є об’єктив ни ми й пе ре бу ва ють в ав то ном -
них відно шен нях між со бою. При цьо му вони існу ють не за леж но від дум ки
про них аґентів, від того, пе рей ма ють ся останні ними чи ні, не за леж но від
будь-чийого наміру знати, вірити, мати думку про них чи належати до них.

Пи тан ня ка у заль ної узгод же ності чи послідов ності не роз рив но по в’я -
зані із пи тан ня ми вла ди та впли ву й пе ре дба ча ють ви ко рис тан ня аґен та ми
різних технік — маніпу ляції, арґумен ту ван ня, легіти мації тощо. Та ким чи -
ном, ка у зальні зв’яз ки (узгод женість) містять ком по нент аґен тності. Якщо
при га да ти на ве де не вище розрізнен ня між куль тур ною сис те мою (зв’яз ки
між ком по нен та ми куль ту ри, тоб то емер джен тни ми влас ти вос тя ми) і со -
ціаль но-куль тур ною інтеґрацією (зв’яз ки між аґен та ми куль ту ри та їхня
взаємодія), то стає зро зумілим, що ка у заль на узгод женість на ле жить як раз
до остан ньо го. Саме до виміру соціаль но-куль тур ної взаємодії слід віднес ти
релігійний досвід, ге не ру ван ня міфів, за бо бонів, пе ре ко нань, смаків, пре фе -
ренцій тощо. Усе це існує (по)за логічним, й існу ван ня його може як виз на -
ва ти ся аґен том, так і бути невизнаним (наприклад, у разі маніпулювання)
чи частково визнаним (наприклад, у разі громадської думки).

Тоб то емер джен тни ми куль тур ни ми влас ти вос тя ми є влас не тільки
логічні зв’яз ки, тільки про по зиції теорій, віру вань, пе ре ко нань, ціннос тей
тощо, те, що утво рює куль тур ну сис те му. На томість ка у зальні зв’яз ки на ле -
жать уже до виміру аґента — соціокуль тур ної єдності та взаємодії. Зви чай -
но, якщо го во ри ти про куль ту ру як цілісність, то її не мож на ре ду ку ва ти до
яко гось од но го виміру, а тому взаємодія між цими вимірами подібна до
взаємодії “струк ту ра–аґент” і має роз гля да ти ся як така. Де тальніше про це
йтиметься в межах розгляду морфогенезу культури.

На ос та нок роз гля не мо аґен таційні емер джентні влас ти вості, або емер -
джентні влас ти вості лю дей.

Озна ка ми аґента є ак тивність, реф лек сивність, віднос на ав то номність
(від струк ту ри), спря мо ваність, інно ваційність, інтенціональність та кре а -
тивність. Ра зом із тим аґент не роз гля дається як та кий, що має здатність
усевідан ня. М.Арчер вод но час по ри ває як із гу маністич ним (тут — Про -
світниць ким) по гля дом на лю ди ну як на “гос по да ря при ро ди”, так і з ро -
зумінням аґента (лю ди ни, ак то ра) як епіфе но ме на соціаль них сил чи со -
ціаль но-куль тур них струк тур. Аґент може як підси лю ва ти впли ви культури 
чи структури, так і протистояти їм.

За га лом, у ролі аґентів мо жуть вис ту па ти як індивіди, так і ко лек ти ви чи 
гру пи індивідів, ба навіть, пред ис по зиції чи гру пи інтересів.

Мож на вирізни ти два типи аґентів — кор по ра тив ний і пер вин ний, які
відрізня ють ся тим, у який мо мент вони “бе руть участь” у про цесі мор фо ге -
не зу. Так, усі люди, як такі, що відно сять ся до світу че рез ма теріаль ну стра -
тифікаційну сис те му, не обхідно є “пер вин ни ми аґен та ми” — пред став ни ка -
ми пев них груп інте ресів де я кої ко лек тив ності. По нят тя “кор по ра тив ний
аґент” пе ре дба чає ак тив ну участь та [пере]тво рен ня у відно си нах ко лек тив -
нос тей і виз на чається на підставі причин “чинити так, а не інакше” [3, c. 130].
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Прин ци по вим для Арчер є ро зуміння лю ди ни як “стра тифіко ва ної”. На
пер шо му рівні пе ре бу ває лю ди на як “при род на істо та”, яку фор му ють біо -
логічні “пе ред-соціальні” риси. Став лен ня до світу (на прик лад, не мов ля ти)
є не ди фе ренційо ва ним, ґрун то ва ним на біологічних зв’яз ках. Вод но час лю -
дині на цьо му рівні при та ман на здатність на вча ти ся та роз ви ва ти “сенс
себе”, са мосвідомість [3, c. 282–293]. Така са мосвідомість є дру гим рівнем,
що з не обхідністю вклю че ний у соціаль не жит тя, але сам по собі є пе -
ред-соціаль ним, про лонґова ним, ав то ном ним і ка у заль но ре зуль та тив ним.
Про те його не пра виль но ото тож ню ва ти із “кон цепцією себе”, або “уяв лен -
ням про себе”, яке є соціальним і досить мінливим [3, c. 126].

Щодо роз вит ку “са мосвідо мості” тре ба на го ло си ти важ ливість прак ти -
ки як та кої. “Са мосвідомість ви хо дить із на ших убу до ва них у ре альність
прак тик, де вбу до ваність не обхідно на ле жить до лю дських влас ти вос тей,
які не є соціаль ни ми за ти пом” [16, c. 13]. Та ким чи ном, на го лос на прак тиці
ро бить ви ник нен ня “са мосвідо мості” не за леж ним від “за лу чен ня до су -
спільно го діало гу”, не-соціаль ним, але за леж ним (пев ною мірою) від місця у 
світі як такому, а не від суспільства чи соціальності.

Третім рівнем (роз вит ку) лю ди ни (аґента) є ви ник нен ня “пер со наль ної
іден тич ності”. Вона будується і ви хо дить із взаємодії зі світом, його при род -
ним, прак тич ним і соціаль ним по ряд ком і пе ре дба чає сфор мо ва ну “са мо -
свідомість”. Влас не це є тим, що ста но вить нашу тур бо ту у світі, що є для нас
важ ли вим. На явність пер со наль ної іден тич ності пе ре дба чає постійний
внут рішній діалог між “діючим “Я”, ко лишнім “Я–мене” і май бутнім “Ви”, ...
в яко му [діалозі] самість іден тифікується як “сутність-з-цими-кон сте ля -
ціями-інтересів-і-турбот”“ [16, c. 17].

На решті, ви ок рем люється “соціаль на іден тичність” — здатність “ви ра -
зи ти те, що є на ши ми інте ре са ми й за тор кує нас у соціаль них ро лях” [17, c.
10]. З та ко го виз на чен ня вип ли ває, що кон цепт “соціаль ної іден тич ності” є
віднос ним, по над те, вона пе ре дба чає існу ван ня віднос но ав то ном них струк -
ту ри й аґента, фор мується “на по верхні “структури й аґента” [17, c. 10].

Між пер со наль ною і соціаль ною іден тич нос тя ми існу ють зв’яз ки діа -
лек тич но го типу. Та кож мож на розрізни ти “три мо мен ти взаємодії”, куль -
мінацією яких є та кий син тез, що як пер со наль на, так і соціаль на іден -
тичність ста ють емер джен тни ми та ви ок рем ле ни ми, вод но час до по ма га ю чи 
одна одній фор му ва ти таку емер джентність й окремішність. На пер шо му
етапі пер со наль на іден тичність впли ває на вибір соціаль ної іден тич ності в
про цесі її ви ник нен ня (на прик лад, май бут ньої соціаль ної ролі). Остан ня
одра зу по чи нає впли ва ти на ви ник нен ня (й зміну) пер со наль ної іден тич -
ності, після чого на стає мо мент “син те зу пер со наль ної й соціальної іден тич -
нос тей у формі їхнього постійного взаємовпливу” [17, c. 13].

Мор фо ге нез та його аналіз

Вище було роз гля ну то підхо ди М.Арчер до виз на чен ня і ро зуміння
струк ту ри, аґента і куль ту ри, при нци пи за сто су ван ня аналітич но го дуа -
лізму, а та кож кон цепт “емер джен тності” й “емер джен тних влас ти вос тей”.
Та щоб от ри ма ти цілісне уяв лен ня про теорію Арчер і мож ли вості її под аль -
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шо го роз вит ку та за сто су ван ня, на ле жить роз гля ну ти власне процес мор фо -
ге не зу та його специфіку.

Мор фо ге нез мож на виз на чи ти як про цес, в яко му складні взаємодії не
тільки ве дуть до змін у струк турі сис те ми, її формі чи стані (на про ти ва гу
мор фос та зу), а й ма ють кінце вим про дук том струк тур ний роз ви ток і тво -
рен ня [11, c. 458].

Теорія мор фо ге не зу на го ло шує існу ван ня емер джен тних влас ти вос тей
соціаль ної взаємодії, аналітич но відок рем ле них від дії та взаємодії, які їх
про ду ку ють і які, своєю чер гою, ви ник нув ши, зміню ють і пе ре ду мов лю ють
взаємодії.

Ви хо дя чи з роз гля ну тих вище кон цепцій, мож на за про по ну ва ти таку за -
галь ну схе му мор фо ге не тич но го циклу [3, с. 193]:

Рис. Мор фо ге не тич ний цикл

Отже, на по чат ку цик лу (Т1) емер джентні влас ти вості, сфор мо вані в
ми ну ло му, тоб то пе ре ду ють взаємодії, вис ту па ють у виг ляді “емер джен тних 
пе ре ду мов” і зу мов лю ють взаємодію аґентів. Під час взаємодії (Т2 — по ча -
ток взаємодії, Т3 — кінець) аґенти діють як соціальні ак то ри (тоб то ви ко ну -
ють ролі) за пев них умов. При цьо му відповіді аґентів на на явні умо ви
взаємодії ма ють кре а тив ний ха рак тер, а си ту ація оцінюється щодо пев них
інте ресів, упо до бань тощо. На решті, соціаль на взаємодія має свої ми на -
слідка ми роз ви ток, тво рен ня і вдос ко на лен ня (Т3–Т4) емер джен тних влас -
ти вос тей, які для на ступ но го цик лу ста ють пе ре ду мо ва ми взаємодії. Тобто
момент Т4 даного циклу буде моментом Т1 для нового циклу.

Окре мо слід ска за ти про спе цифіку за лу че ності аґента в та кий цикл.
Так, аґент діє за умов на яв ності си ту аційної логіки, яка фор мується емер -
джен тни ми влас ти вос тя ми куль ту ри та струк ту ри, їхнім ком пле мен тар ним
або за пе ре чу валь ним відно шен ням. За та кої си ту ації ко лек тив як пер вин -
ний аґент по чи нає реалізу ва ти відповідні інте ре си в про цесі взаємодії як
уже кор по ра тив ний аґент че рез зва жу ван ня й оцінку ма теріаль них та
і деальних інте ресів з ви ко рис тан ням си ту аційної логіки чо тирь ох типів (які 
є кон тин ген тни ми/не обхідни ми і за пе реч ни ми/ком пле мен тар ни ми);
йдеть ся про елімінацію чи компроміс, а також оборону чи опортунізм [10,
c. 79–84].
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Як мож на вирізни ти три типи емер джен тних влас ти вос тей (а отже, й пе -
ре ду мов) — струк турні, куль турні та аґен таційні в меж ах аналізу відповідно
струк ту ри, куль ту ри і аґента, так само мож на аналітич но ви ок ре ми ти три
віднос но ав то номні про це си у за галь но му мор фо ге незі, які при цьо му
взаємодіють один з одним. Ідеть ся про мор фо ге нез структури, культури й
аґента.

Усі три про це си постійно здійсню ють ся у суспільстві й за вжди є взаємо -
пов ’я за ни ми, бо “пе ре ти на ють ся у своєму се ред ньо му еле менті, адже всі ге -
не ра тивні ме ханізми справ ля ють вплив тільки че рез лю дей” [3, c. 193]. Вод -
но час унаслідок їхньої віднос ної ав то ном ності ці про це си не об ов’яз ко во ма -
ють бути син хронізо ва ни ми”. Так, коли один пе ре бу ває у стадії мор фо ге не -
зу, інший може бути на етапі мор фос та зу” [3, c. 193]. По над те, фо ку сом
теорії є аналіз взаємодій і зв’язків як усередині кожного з циклів, так і між
циклами.

Подібно до за галь ної схе ми про це су мор фо ге не зу, в разі мор фо ге не зу
струк ту ри струк турні емер джентні влас ти вості (пе ре ду мо ви) впли ва ють на
соціаль ну взаємодію, яка, своєю чер гою, при зво дить до струк тур но го роз -
вит ку, тво рен ня й удос ко на лен ня, тоб то до ви ник нен ня но вих і транс фор -
мації на яв них струк тур них емер джен тних влас ти вос тей (або емер джен тних 
пе ре ду мов для на ступ но го цик лу)1. Таким самим чином відбувається і мор -
фо ге нез культури.

Варто за зна чи ти, що М.Арчер на во дить кілька при кладів за сто су ван ня
кон цеп ту мор фо ге не зу куль ту ри, на прик лад у меж ах аналізу па ра дигм кла -
сич ної соціології (Дюр кгай ма та Ве бе ра) щодо досліджень куль ту ри [докл.
див.: 19, c. 96–114].

На решті, третім склад ни ком за галь но го мор фо ге не зу в суспільстві є
мор фо ге нез аґента. “...У тій самій послідов ності зу мов лень і взаємодій,
 через яку аґент втілює соціаль ну транс фор мацію, відбу вається і  систе ма -
тична транс фор мація соціаль но го аґента як та ко го... Аґент спри чи нює
струк тур не та куль тур не тво рен ня, роз ви ток і вдос ко на лен ня, але й сам
зазнає їх у цьому процесі” [20, c. 42].

Та ким чи ном, мож на го во ри ти про мор фо ге нез аґента. По над те, роз -
різнен ня аґента як пер вин но го і як кор по ра тив но го дає змо гу ви ок ре ми ти
два типи аґента на різних етапах морфогенезу.

Ви хо дя чи з цьо го, мож на го во ри ти про “подвійний мор фо ге нез”, тоб то
про цес, “в яко му тво рен ня і роз ви ток як струк ту ри так і аґента поєдну ють ся
у про цесі взаємодії. Струк ту ра є пе ре ду мо вою і ре зуль та том взаємодії, тоді
як аґент фор мує і транс фор мує струк ту ру, вод но час ре фор му ю чи в цьому
процесі й себе” [20, c. 42].

Мож на окрес ли ти таку схе му мор фо ге не зу аген та — соціокуль турні пе -
ре ду мо ви гру пи (емер джентні влас ти вості гру пи) впли ва ють на гру по ву
інте ракцію, яка, своєю чер гою, веде до гру по во го роз вит ку, творення й
удосконалення.
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1 Тут тре ба за ува жи ти, що деякі дослідни ки вва жа ють по яс нен ня взаємо за леж ності та
зв’яз ку між струк ту рою й аґен том, за про по но ва не Арчер, не дос тат ньо чітким, не пе ре -
кон ли вим та не одноз нач ним [докл. кри ти ку див.: 18, c. 516–519].



Крім про це су мор фо ге не зу аґента Арчер опи сує й “осо бистісний” мор -
фо ге нез. Тоб то “роз ви не на емер джен тна лю ди на постійно пе ре гля дає свої
“Я”, “мене”, “ми” та “Ви”, що є скла до ви ми її влас но го мор фо ге не зу... та за -
сто со вує свою ав то ном ну пер со наль ну вла ду (силу) для здійснен ня їх від -
тво рен ня або транс фор мації” [17, c. 15]. У цьо му про цесі вони ак тив но за лу -
ча ють ся як до влас но го осо бистісно го роз вит ку, так і до постійно го пе ре тво -
рен ня ре аль ності (при род ної, прак тич ної та соціаль ної). Отже, маємо таку
мо дель про це су мор фо ге не зу аген та як осо бистісно го мор фо ге не зу лю ди ни
(він, як і по пе редні типи мор фо ге не зу, є одним зі склад ників за галь но го
мор фо ге не зу в суспільстві): зу мов ле не “Я–мене”, або пер вин ний аґент,
впли ває на інте рак тив не “Ми”, або корпоративного аґента, який веде до
[пере]творень “Ви” (персональної та соціальної ідентичностей).

Щодо всіх роз гля ну тих мо де лей та за галь но го про це су мор фо ге не зу
слід на го ло си ти, що по за як взаємодія емер джен тних влас ти вос тей, струк ту -
ри, аґента і куль ту ри відбу вається в істо рич но му часі, де сфор мо вані в ми ну -
ло му умо ви пе ре ду мов лю ють (але не де терміну ють) взаємодію аґентів у те -
перішньо му часі, ре зуль та том якої є зміна умов (що в май бут ньо му зно ву
бу дуть слу гу ва ти пе ре ду мо ва ми взаємодії), не мож на го во ри ти ані про про -
бле ма тичність соціаль них змін, ані про іхній буцімто “флук ту аційний ха -
рак тер”. Влас не, та кий підхід мож ли вий тільки в рам ках реалістич но го
погляду на суспільство [докл. див.: 21, c. 194–199; 22; 23, c. 449–452].

Вис нов ки

Арчер про во дить аналітич не розрізнен ня між струк ту рою й аґентністю,
за стос ову ю чи при нцип аналітич но го дуалізму. При цьо му це доз во ляє їй не
розрізню ва ти їх онто логічно, особ ли во, якщо взя ти до ува ги, що струк ту ра й
аґентність “діють”, а отже, “існу ють” на різних ета пах про це су мор фо ге не зу.
Та кий підхід при нци по во відрізняється від інших спроб син те зу, зок ре ма
від теорій Ґіден са та Бурдьє, для яких за сад ни чим є при нцип ду аль ності.
Так, Ґіденс у при нципі не розрізняє аґентність і струк ту ру, і вони зли ва ють -
ся в одну сутність, при цьо му злит тя це по сту люється і як онто логічне, і як
аналітич не. Бурдьє йде іншим шля хом і, розрізня ю чи струк ту ру та аґент -
ність (прак ти ки) як такі аналітич но та онто логічно, впро вад жує при нци по -
во нову сутність — габітус, яка має ха рак те рис ти ки як струк ту ри, так і аґен -
тності, а отже, є ви я вом їх ду аль ності. З та кої пер спек ти ви підхід Арчер мож -
на на зва ти “се ре дин ним”, але основ ною про бле мою його є не виз на ченість
межі між структурою й аґентністю як аналітичними категоріями та як
онтологічними сутностями.

За Арчер, саме про цес мор фо ге не зу і є “син те зом” струк ту ри й аґен -
тності, їх поєднан ням і взаємодією. Стис ло опи са ти цикл мор фо ге не зу мож -
на як вплив (але не де термінацію) струк тур них умов, які по пе ред ньо ви ник -
ли, на дії аґентів (і аґентність), наслідком яких є зміна струк тур них умов, і
так далі. При цьо му таку схе му Арчер роз гля дає як при та ман ну чи не всім
соціаль ним про це сам — від тво рен ня і транс фор мації соціаль ності до тво -
рен ня і транс фор мації куль ту ри, аґен тності, інсти туцій, осо бис тості тощо.
Слід за зна чи ти, що та кий підхід до влас не “мо мен ту син те зу” видається
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пліднішим для под аль ших досліджень, ніж стук ту рація Ґіден са, яку мож на
опи са ти як нескінчен ний про цес, постійний потік дій та вчинків, де дуже
важ ко, якщо вза галі мож ли во, зафіксу ва ти певні окремі моменти в часі,
наприклад, задля аналізу соціальних змін чи трансформацій.

Слід на го ло си ти, що існу ван ня мор фо ге не тич ної теорії у тому виг ляді,
яко го дот ри мується М.Арчер, мож ли ве ви нят ко во в меж ах кри тич но го реа -
лізму з його по гля дом на суспільство і світ вза галі як стра тифіко вані, ре ля -
тивні та не-ре ду ко вані. Подібне мож на ска за ти і про теорії син те зу Ґіден са,
Бурдьє та інших. А отже, мож на го во ри ти, що син те зу ван ня як таке пе ре дба -
чає виз на чен ня світу як стра тифіко ва но го, структурованого, релятивного і
не-редукованого.

Арґумен том на ко ристь теорії Арчер у кон тексті аналізу суспільства, що
транс фор мується, є її на го лос на емер джен тних влас ти вос тях усіх учас -
ників соціаль но го про це су і взаємодії та на їхній відносній не за леж ності. Це
дає змо гу ме то до логічно роз вес ти впли ви та ви я ви аґен тності й струк тур -
них еле ментів у про цесі транс фор мації, вод но час не ре ду ку ю чи їх одне до
од но го. Отже, для су час ної укр аїнської соціології теорія Арчер може бути
ко рис на на сам пе ред у досліджен нях соціаль ної адап тації лю ди ни до со -
ціаль них струк тур та інсти тутів, що транс фор му ють ся, та під час аналізу
влас не таких соціальних структур та інститутів і їх трансформацій.
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