
Прин ци по ве пи тан ня, що ви ни кає по про чи танні кни ги, є та ким: а чи мо жуть PR 
бути інши ми (чес ни ми та відповідаль ни ми) у суспільстві з незрілою де мок ра тич -
ною політич ною куль ту рою та гро ма дя нським суспільством, яке все ще пе ре бу ває у
стадії ста нов лен ня? Мож ли вості ствер дної відповіді на це пи тан ня — і це є дру гою
пе ре ва гою ви дан ня — ав то ри вба ча ють у под альшій про фесійній інсти туціоналізації 
сфе ри PR, у транс фор мації їх із ар се на лу суто технічних при й омів впли ву на свідо -
мість та ма со вих ди ле т антських ек спе ри ментів у сфері зв’язків із гро мадськістю у
соціаль но зна чу щий інсти тут публічності, яка б виз на ча ла та реґулю ва ла взаємини
вла ди, підприємств та організацій, з од но го боку, і гро ма дян, суспільних груп,
клієнтів та спо жи вачів — з іншо го.

І навіть вба ча ю чи пев ний ро ман тич ний оптимізм у та ких ав то рських очіку ван -
нях, з огля ду на склад ну діалек ти ку не обхідних і дос татніх умов, аґен тності та струк -
ту ри, слід виз на ти не безпідставність та кої по зиції. Отже, ця кни га є фун да мен таль -
ним внес ком у ста нов лен ня вітчиз ня них про фесійних, соціаль но відповідаль них
зв’язків із гро мадськістю, а відтак — і про світниць ким внес ком у фор му ван ня  демо -
кратичної політич ної куль ту ри та гро ма дя нсько го суспільства у країні.

МАКСИМ РЕПКА,
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Візуалізація як соціологічний ме тод досліджен ня
соціаль ної ре аль ності

&
Штом пка П. Ви зу аль ная со ци о ло гия. Фо тог ра фия
как ме тод ис сле до ва ния : учеб ник / Пер. с по льск.
Н.В.Мо ро зо вой, авт. вступ. ст. Н.Е.Пок ров ский. —
М.: Ло гос, 2007. — 168 с. + 32 с. цв. ил.

За доби інфор маційно-ко муніка тив них тех но логій соціоло ги бе руть на
озброєн ня ба га то тех но логічних но вацій: від ком п’ю те ра та Інтер не ту до новітніх за -
собів візуалізації ре аль ності. Одним із геніаль них ви на ходів лю дства є фо тог рафія.

Соціологія як на ука і фо тог рафія як техніка ви ник ли і роз ви ва ли ся май же в
один істо рич ний період — від кінця ХIX століття. Спо чат ку до фо тог рафії звер ну ли -
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ся ан тро по ло ги, ет но ло ги, а зго дом, на по чат ку ХХ століття, до неї ви я ви ла інте рес і
соціологія. Дум ка Е.Дюр кгей ма про те, що “об’єктив на ре альність суспільних фак -
тів є для соціології яви щем фун да мен таль ним”, є до сить ак ту аль ною щодо про бле -
ми візу аль ності. Йдеть ся про онто логічну сутність суспільних фактів, їхню кон -
кретність, дос тупність досліджен ню, здатність соціоло га до спос те ре жен ня. Чи не
такі чин ни ки при та манні й фо тог рафії?

Пет ро Штом пка, ви дат ний су час ний по льський соціолог, спро бу вав у рам ках
своєї праці “Візу аль на соціологія” роз кри ти ши ро кий на уко вий по тенціал, який
несе в собі фо тог рафія. Саме по нят тя “візу аль на соціологія” до те пер не дуже по ши -
ре не, навіть се ред соціологів. Пра ця Штом пки по кли ка на док лад но по яс ни ти, що
соціологія — це не тільки опе ру ван ня вер баль ни ми по нят тя ми, що спи ра ють ся на
опи ту ван ня, зби ран ня ста тис тич них да них, а й вив чен ня лю дських дій, що є цілком
ре аль ни ми і підля га ють чіткій фіксації. Чому ж саме фо тог рафія? Адже візу аль на
соціологія має спра ву із усіма ви да ми візу аль них дже рел (відео, “вірту аль на ре -
альність”, аналіз рек ла ми, аналіз візу аль них ма теріалів у за со бах ма со вої інфор мації 
тощо). Річ у тому, що саме фо тог рафія як на й по пу лярніша техніка ба чен ня світу
відповідає кри теріям “ма со вості” й дос туп ності та ви мо гам ши ро ко го спек тра семіо -
т ич них досліджень, що їх про во дять у цьо му на прямі су часні соціоло ги. Досліджен -
ня візу аль них об разів у наш час на бу ває ак ту аль ності се ред на уковців. Вив чен ню
соціаль них, куль тур них явищ до по ма гає “закріплен ня” дії че рез фіксо ва ний до ку -
мен таль ний об раз у фо тог рафічно му кліше (плівці або циф ровій мат риці) фо то ка -
ме ри — об раз, який потім мож на підда ти ре тель но му аналізу.

На при кладі фо тог рафії ав тор роз кри ває те о ре тичні ас пек ти роз вит ку візу аль -
ної соціології. Автор тлу ма чить такі по нят тя, як “соціально орієнтов на фо тог рафія”
та “соціологічна фо тог рафія”, про сте жує роз ви ток інте ре су до фо тог рафії від мо -
мен ту її ви ник нен ня й до сьо го ден ня. Відхід від по зи тивістської па ра диг ми й по вер -
нен ня до сим волічно го інте ракціонізму, дра ма тургічної соціології та ет но ме то до -
логії на прикінці ХХ століття відігра ли свою роль у відрод женні інте ре су соціологів
до фо тог рафії. Те о ре тичні ас пек ти візу аль ної соціології ав тор досліджує в кон тексті 
ет но ме то до логії, дра ма тургічної соціології, фе но ме но логічної соціології. 

Слід за ува жи ти, що ця кни га є своєрідним підруч ни ком, і фо тог рафія в ньо му
по зиціонується як ме тод досліджен ня. Дуже ко рис ним для соціологів є под ан ня фо -
тог рафії як до пов нен ня до та ких ме тодів соціології, як інтер в’ю, ме тод вив чен ня осо -
бис тих до ку ментів, кон тент-аналіз, спос те ре жен ня. Ко жен із цих соціологічних ме -
тодів зби ран ня інфор мації може бути зба га че ний фо тог рафією, як це до во дить ав -
тор. При чо му в де я ких ви пад ках фо тог рафія може вис ту па ти як основ ний, так і як
до поміжний інстру мент.

Фо тог рафічний об раз є пред ме том інтер пре тації соціоло га. Фо тог рафія не мо -
же го во ри ти сама за себе, її тре ба роз шиф ру ва ти. Це є за вдан ням гер ме нев тич но го,
струк тур но го, дис кур сив но го та семіот ич но го аналізу, вик ли ком для соціологічної
уяви дослідни ка. Пог либ ле на інтер пре тація фо тог рафій може дати по штовх до
реалізації її но вих функцій у соціології, се ред яких ав тор ви ок рем лює такі: 1) сти му -
лю ван ня ува ги й уяви (соціоло гові тре ба вміти кон цен тру ва ти ся на пев них про я вах
соціаль ної ре аль ності, роз шиф ро ву ва ти по всяк денні зна ки для под аль шо го їх  ви -
вчення); 2) ев рис тич на інспірація (іноді фо тог рафічні об ра зи мо жуть ви я ви ти ха -
рак терні ат ри бу ти лю дей або подій, те, чого не мож на ви я ви ти при скіпли вим оком
майстрів сло ва); 3) реєстрація та до ку мен ту ван ня, які є особ ли во цінни ми свідчен -
ня ми за нинішніх темпів куль тур них подій; 4) над ан ня при во ду для фо тог рафічно го
інтер в’ю або для дис кусій у сфор мо ваній групі (від спог ля дан ня фо тог рафічно го ма -
теріалу в рес пон дентів ви ни ка ють певні асоціації, які да ють ма теріал для вив чен ня);
5) ілюс тра тив на функція (фо тог рафію ви ко рис то ву ють у су час них соціологічних
ви дан нях для візуалізації соціологічних по нять, тем і сю жетів). На решті, на дум ку
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ав то ра, фо тог рафію мож на ви ко рис то ву ва ти з утилітар но-прак тич ною ме тою — в
рек лам них, аґітаційних та іде о логічних прак ти ках, хоча ця функція дещо “ви хо -
дить” за межі соціології.

Кни га до пов не на прак тич ни ми за вдан ня ми для тре ну ван ня візу аль ної уяви
соціоло га на підставі ро бо ти з фо тог рафією. Звісно, на вчи ти ся цьо го лише за кни -
гою не мож ли во. Тож берімо фо то а па рат і ру шай мо вчи ти ся, як за кли кає ав тор.
Мож на та кож ви ко рис то ву ва ти вже зроб лені знімки. На ве дені у книжці за вдан ня
ґрун то вані на осо бис то му ди дак тич но му досвіді ав то ра, але за ба жан ня мож на й са -
мо му до пов ни ти та мо дифіку ва ти їх. 

Соціоло ги, подібно до жур налістів, фо тог рафів чи інших дослідників, знай дуть
у книзі щось своє, до пов нять свій ар се нал прак тич них та емпірич них знань. Фо -
тознімки, зроб лені ав то ром, до пов ню ють цей підруч ник і на очно до во дять важ -
ливість фо тог рафії як техніки та ме то ду в інстру мен тарії соціології. Інте рес до візу -
аль ної соціології зрос тає у світовій і у вітчиз няній науці (зок ре ма, в публікаціях
Л.Ма лес). Отже, нова книж ка Штом пки ма ти ме вдяч но го чи та ча і за слу го вує на об -
го во рен ня і дис кусії.
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