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ПАМ’ЯТІ ДЕНІЕЛА БЕЛЛА

Деніел Белл — “ліберал у політиці,
соціаліст в економіці, консерватор у культурі”

25 січня цьо го року в Кем бриджі (штат Мас са чу сетс), у віці 91 року
пішов з жит тя Деніел Белл — аме ри ка нський соціолог, ре дак тор і публіцист, 
соціаль ний мис ли тель, найвідоміший те о ре тик постіндустріаль но го су -
спіль ства. Іще 1960 року, коли вий шла дру ком одна з його ранніх праць
“Кінець іде о логії”, ма буть, важ ко було б навіть уя ви ти, що за кілька де ся -
тиліть буде зруй но ва на на й мо гутніша іде о логія XX століття, і по над те, що
він сам ста не свідком цієї епо халь ної події. А втім, саме так і сталося.

Деніел Белл на ро див ся 10 трав ня 1919 року в Нью-Йор ку у робітничій
сім’ї по льсько-євре йських імміґрантів1. При на род женні успад ку вав ши
пріз ви ще бать ка (Бо лотскі), який по мер, коли Деніелу ще не ви пов ни ло ся й
року, своє більш “звуч не” прізви ще він от ри мав лише у 13 років. Приб лиз но
в той са мий час Деніел уже по чи нав серй оз но за хоп лю ва ти ся соціалістич -
ни ми іде я ми і навіть за лу чив ся до аґітаційної ро бо ти на ко ристь со ціа -
лістич но го кан ди да та в президенти.

Після закінчен ня шко ли на Ман хет тені, на прикінці 1930-х років Белл
вив чав соціологію в Нью-Йорксько му Ситі Ко леджі, де раз ом з І.Гау,
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1 У про по но ваній розвідці ви ко рис та но по ртрет Д.Бел ла по чат ку 1980-х років, роз -
міще ний у “Нью-Йорк Таймс” від 15 січня 2011 року.



Н.Ґлей зе ром та І.Крис то лом був ак тив ним учас ни ком лівої політич ної гру -
пи “Нью-Йоркські інте лек ту а ли”. Нап рикінці 1990-х про цю четвірку зня ли
до ку мен таль ний фільм, а пізніше було опубліко ва но кни гу (див.: [Arguing
the World, 1997]). Після Ситі Ко лед жу Белл всту пив до Ко лумбійсько го
універ си те ту, де у 1960 році за розвідку “Кінець іде о логії” здо був на уко вий
ступінь. Від 1945-го він вик ла дав соціологію в Чи казь ко му, а пізніше в Ко -
лумбійсько му (1959–1969) і Гар в ардсько му універ си те тах (1969–1990). У
1940–1970-ті роки за й мав ся ре дак то рською ро бо тою в ча со пи сах “The New
Leader”, “Fortune” і “The Public Interest”.

Крім кни ги “Кінець іде о логії” ши ро ку по пу лярність Бел лу при нес ли
праці “Прий дешнє постіндустріаль не суспільство” (1973) та “Куль турні су -
перечності капіталізму” (1976), у першій з яких він про ро чо опи сав ви ник -
нен ня но во го типу суспільства, а в другій на ма гав ся відоб ра зи ти па ра докс
співісну ван ня капіталістич ної еко номіки й ан ти капіталістич ної куль ту ри, а
та кож висвітли ти су перечності між техніко-еко номічною, політич ною й
куль тур ною сфе ра ми суспільства. Се ред інших праць Бел ла, на зви яких да -
ють мож ливість уя ви ти за галь ну спря мо ваність його дослідниць ких інте -
ресів, мож на на зва ти “Мар кс истський соціалізм у Спо лу че них Шта тах”
(1952), “Ро бо та та її при крості” (1956), “Ре фор му ван ня за галь ної освіти”
(1966), “Капіталізм сьо годні” (1971), “Зви вис тий шлях” (1980), “По вер нен -
ня сак раль но го? Арґумент на ко ристь май бут ньої релігії” (1980), “Соціальні 
на уки після Дру гої світо вої війни” (1982), “Вплив інте лек ту аль но го су -
спільства” (1995) (див.: [Квітка, 2008]).

Го лов ний ре дак тор ча со пи су “Сво бод ная мысль” (Мос ква), ди рек тор
Цен тру досліджень постіндус три аль но го суспільства В.Л.Іно зем цев був од -
ним із тих, кому по щас ти ло взя ти док ладні інтер в’ю у Д.Бел ла в ньо го вдо ма
у Кем бриджі (штат Мас са чу сетс) 2007 року. На дум ку Бел ла, су час на си ту -
ація відрізняється від по пе редніх часів пе ре дусім мас шта ба ми подій, що
відбу ва ють ся. Дру гий ас пект — їх ба га то маніття. “Будь-яка спро ба ско -
нстру ю ва ти схе му, кот ра б адек ват но опи су ва ла і ми ну ле, і те перішнє, не ми -
ну че розіб’ється об ці відмінності” [Белл, 2007: с. 78].

Стат тя Деніела Бел ла “Мо ральність і ли ходійство. Дві куль турні па ра -
диг ми XXI століття” була пе ре да на ним В.Л.Іно зем це ву в лю то му 2005 року
під час їхньої по пе ред ньої зустрічі в Кем бриджі. У цій статті Д.Белл по ру -
шує пи тан ня, яке є ак ту аль ним і сьо годні: чи може місце збан крутілої іде о -
логії по стмо дерніті за сту пи ти ясне ба чен ня пер спек тив роз вит ку су спіль -
ства і куль ту ри? “Цен траль ним по сту ла том по стмо дернізму є теза про від -
сутність не лише одвічних мо раль них істин, а й са мої істи ни як та кої”, —
підсу мо вує Д.Белл. “Істи на утвер джується си лою або про го ло шується ти -
ми, кого мож на залічити до “по-спра вжньо му віру ю чих”. Фуко про го ло шу -
вав “смерть лю ди ни” так само, як до ньо го Ніцше за яв ляв про “смерть бога””
[Белл, 2005: с. 12]. Розділом цієї статті “Мо ральні зо бов ’я зан ня” Белл за вер -
шує свої мірку ван ня сто сов но мо раль ності та ли ходійства і до хо дить  ви -
сновку про те, що “прак тич но всі людські суспільства за всіх часів шу ка ли
вихідні при нци пи, які б виз на ча ли мо ральні взаємовідно си ни між людь ми.
Найбільше, ма буть, відома у зв’яз ку з цим Нагірна про повідь Ісуса, відоб ра -
же на в Євангелії від Матвія” [Белл, 2005: с. 23].
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Сим волічни ми є за вер шальні сло ва статті, що лу на ють за раз як за повіт
патріарха аме ри ка нської соціології: “На пев не, на пи тан ня, в які ви яв ля ють -
ся за лу че ни ми еле мен ти віри та релігії, не мож на знай ти універ саль них
відповідей. Єди ним пра ви лом, на яко му ще мож на на по ля га ти, за ли шається 
за бо ро на на за сто су ван ня сили для вста нов лен ня пра вил — хоч би яки ми
були куль турні чи релігійні відмінності між на ро да ми. У про тив но му разі
на нас очікує кінець цивілізації — при наймні в її відо мо му виг ляді” [Белл,
2005: с. 26].

Важ ли вою чес но тою Бел ла була здатність до мас штаб но го соціаль но го
про гно зу ван ня, а та кож уміння виз на ва ти власні по мил ки і під впли вом но -
вих подій зно ву пе ре гля да ти свої ідеї, не на ма га ю чись шу ка ти їм вип рав дан -
ня. Белл мав по чесні сту пені ба гать ох універ си тетів, а та кож такі відзна ки,
як на го ро да Американської соціологічної асоціації за ви дат ний вне сок у
соціологію, Премія Алексиса де Токвіля за гу манізм. Най точніші ха рак те -
рис ти ки діяль ності й спеціалізації Бел ла відоб ра жені в його влас них  ви -
словленнях. Він го во рив, що є фахівцем з уза галь нень, за зна чав, що віддає
пе ре ва гу аналізу пе ред по лемікою і ха рак те ри зу вав себе як “лібе ра ла в по -
літиці, соціаліста в економіці і консерватора в культурі” [Bell, 1979: p. XI].
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