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Екзис тенціаль ний по во рот у су часній соціології

Анотація

Автор роз гля дає особ ли вості “ек зис тенціаль но го по во ро ту в соціології”, у зв’яз -
ку з чим пред став ляє кон цепцію ек зис тенціаль ної соціології бельгійсько го вче но -
го Мар се ля Болль де Баля, вик ла де ну у формі інтер в’ю. Обго во рю ють ся го ловні
при нци пи ек зис тенціаль ної соціології Болль де Баля: ек зис тенціаль на соціологія 
як фун да мен таль на теорія; “reliance” як цен траль не по нят тя (кон цепція);
досліджен ня-дія як за сад ни чий пізна валь ний ме тод; “соціаналіз” як фун да мен -
таль на соціологічна прак ти ка; плю ралізм мо де лей в соціології; клінічна або при -
клад на соціологія як пер спек тив на ца ри на досліджень, дій і на вчан ня. Окрім
цьо го вирізне но за гальні на укові про бле ми соціологічно го ек зис тенціалізму, які
мо жуть пра ви ти за орієнтир для под аль ших емпірич них і при клад них до -
сліджень. Як при кла ди на ве де но про бле ми на род жен ня і біое ти ки, життєвого
роз вит ку, лю бові як соціаль но го фе но ме на, та на то е ти ки тощо. У підсум ку ав -
тор за зна чає, що ек зис тенціаль на соціологія М.Болль де Баля може ста ти
одним із клю чо вих еле ментів сис тем но го поєднан ня розрізне них на прямів ек -
зис тенціаль но-соціологічної дум ки.

Клю чові сло ва: ек зис тенціаль на соціологія, ек зис тенціалізм, син тез, при клад -
на соціологія, те о ре тич на інтеґрація

У роз вит ку су час ної соціології упро довж останніх де ся тиліть спос те -
ріга ло ся кілька тен денцій, які по ля га ли не так у послідовній зміні па ра дигм
чи на уко вих шкіл, як у ко рот ко час но му доміну ванні однієї із пер спек тив (на 
тлі муль ти па ра диг маль ності), чи ма ло з яких самі по собі ста но ви ли син тез
різно манітних ідей і кон цепцій. У 1980–1990-ті роки на міжна род ну орбіту
вий шли теорії раціональ но го ви бо ру і теорії ґло балізації, при чо му останні
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до те пер ве дуть пе ред у по яс ненні соціаль ної ре аль ності. Соціологія за зна ла
сплес ку різних по стмо дерністських кон цепцій, де лалі частіше по ча ло лу на -
ти по нят тя ґен де ру, на бу ли по ши рен ня феміністські підхо ди. Вод но час у
вжит ку суспільствоз навців з’я ви ли ся такі терміни, як “трав ма” і “ри зик”, а
суспільству був по став ле ний діаг ноз пер ма нен тної транс фор мації, кот ру
опи су ва ли як “плин ну су часність”, “соціальні му тації” або “нелінійну ди -
наміку”. Соціоло ги по ча ли по ру шу ва ти пи тан ня щодо не обхідності роз вит -
ку публічної та клінічної соціології, за во ю ва ли виз нан ня теорії соціаль них
ме реж, ба га то дослідників за го во ри ли про кри зу соціаль них наук, про над -
мірну спеціалізацію їх. Обго во рю ва ла ся тема не обхідності по вер нен ня до
по бу до ви па но рам них те о ре тич них кар тин соціаль ної ре аль ності (big pic -
tures), зно ву на був по пу ляр ності цивілізаційний аналіз, ак тивізу ва ла ся ін -
вай рон мен таль на соціологія тощо. Російський соціолог М.Ро ма но вський
налічує 12 та ких “по во ротів” у су часній соціології, що їх він згру пу вав за
кілько ма кри теріями: по вер нен ня інте ре су до інтеґро ва них ре сурсів со ціо -
логічно го знан ня (істо рич ний, куль ту раль ний по во ро ти, по во рот до пам ’яті
лю дей); зміна емпірич ної ме то ди ки (на ра тив ний по во рот); роз ши рен ня
підходів до ро зуміння соціаль ної дії та взаємодії (афек тив ний, лінґвістич -
ний, праг ма тич ний, семіот ич ний та етич ний по во ро ти); за галь но на у кові й
ме то до логічні зміни в підхо дах до об’єкта і пред ме та досліджень (онто -
логічний по во рот, по во рот до відно шень, по во рот до по всяк ден ності тощо)
[Ро ма нов ский, 2007; 2009].

Во че видь найбільше зна чен ня має той тип соціологічних по во ротів,
який за тор кує за галь но на у кові й те о ре ти ко-ме то до логічні зміни в підхо дах
до об’єкта і пред ме та досліджень, а відповідно має по зна ча ти ся на логіці та
спря мо ва ності всіх інших по во ротів. І справді, про це си, що відбу ва ють ся в
су часній соціології, мож на сха рак те ри зу ва ти якщо не як онто логічний по -
во рот, то, при наймні, як ста лу тен денцію до та ко го по во ро ту в на й ближ чо му 
май бут ньо му. Сутність її, на мій по гляд, по ля гає у праг ненні онто логізації
соціологічно го пізнан ня, ба жанні вий ти з абстрак тних те о ре тич них ла бірин -
тів до ство рен ня теорії жи вої лю ди ни та її соціаль но го ото чен ня, по ру ши ти
пи тан ня про зміст і за галь ну кар ти ну соціаль но го світу очи ма цієї лю ди ни,
про дов жи ти об’єднан ня мікро- і мак рорівнів соціології за вдя ки ка те горії
соціаль ної ек зис тенції й ме то до логії суб’єктив но го реалізму. Онто логізація
су час ної соціології ви яв ляється та кож у бур хли во му роз вит ку якісних ме -
тодів і фор му ванні низ ки но вих на прямів — візу аль ної соціології, соціології
тіла, соціології емоцій тощо. І якщо уваж но про а налізу ва ти всі ха рак те рис -
ти ки онто логічно го по во ро ту в соціології, ми по ба чи мо саме ак ту алізацію
ек зис тенціаль ної па ра диг ми, кот ру ба га то дослідників уже вва жа ли над бан -
ням за стиг ло го філо со фсько го минулого.

Одним із при кладів арґумен тації на ко ристь онто логізації соціологічно -
го знан ня мож на вва жа ти твер джен ня Пет ра Штом пки, який уба чає в су -
часній соціології мас штаб ний, па ра диг маль ний зсув у бік но вої соціології
соціаль ної ек зис тенції. Цю па ра диг му по льський соціолог раз ом із тим та -
кож на зи ває соціологією по всяк ден но го жит тя або треть ою соціологією, яка 
за сту пи ла місце дру гої соціології дії і пер шої соціології сис тем. “Ідея со -
ціаль ної ек зис тенції, — пише Штом пка, — сфо ку со ва на на те, що ре аль но

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2011, 2 161

Екзис тенціаль ний по во рот у су часній соціології



відбу вається в суспільстві лю дей на рівні між струк ту ра ми та діями, де об -
ме жен ня струк тур і ди наміка дій про ду ку ють ре альні соціальні події, що
про жи ва ють ся та спос теріга ють ся, соціаль но індивіду альні прак ти ки, що
ста нов лять по всяк ден не жит тя, фак тич но єдине жит тя, що є у лю дей, яке не
є ані цілком де терміно ва ним, ані цілком вільним” [Штом пка, 2009: с. 4–5].
Цікаво, що Штом пка фак тич но по вто рює твер джен ня фун да то ра ек зис -
тенціаль ної соціології Едвар да Тірікья на, який ще півстоліття тому сфор -
му лю вав ана логічні те о ре ти ко-ме то до логічні при нци пи [Tiryakian, 1962;
1965; 1968; 1970]. Після Тірікья на кон цепції ек зис тенціаль ної соціології
роз роб ля ли, зок ре ма, пред став ни ки каліфорнійської шко ли (Дуґлас, Джон -
сон, Ко тар ба та ін.) (див.: [The Existential Self, 1984; Existential Sociology,
1977]), бельгійський соціолог М.Болль де Баль [Bolle De Bal, 1986; 1992;
1995; 2000; 2004] та ін. Щоб роз ме жо ву ва ти кон цепції ек зис тенціаль ної
соціології 1960–1980-х років і по вер нен ня ек зис тенціаль ної па ра диг ми в
соціологію XXI століття, остан ню мож на було б по зна чи ти як пост- або не о -
ек зис тенціаль ну соціологію, хоча такі терміно логічні но во вве ден ня ви ма га -
ють ґрун товнішого под аль шо го вив чен ня1 і не ви да ють ся тут при нци по ви -
ми. Утім, ме тою цієї публікації є пре зен тація однієї з ориґіна льних кон -
цепцій ек зис тенціаль ної соціології, яку я вва жаю пе рехідною між ек зис -
тенціаль ною соціологією 1960–1970-х років і по точ ною тен денцією ві дро -
дження ек зис тенціалістської перспективи.

По пер вах публікація не пе ре дба ча ла фор мат інтер в’ю. Одна че мірою ро -
бо ти з ма теріала ми я пе ре ко нав ся, що буде доцільним відоб ра зи ти ек зис тен -
ціаль но-соціологічну кон цепцію її влас ним ме то дом, тоб то шля хом звер -
нен ня до пер вин но го, ре аль но го кон тек сту, до пер шод же рел, а в на шо му
разі — до ав то ра. Як пра ви ло, інтер в’ю із соціоло га ми ма ють біографічний
ха рак тер і не роз гля да ють ся як спосіб вик ла ду те о ре тич них по сту латів.
Про те ми пе ре ко нані, що таке вик ла ден ня може до волі адек ват но пе ре да ти
суть ідей і їхній по точ ний стан у свідо мості ав то ра, а та кож по слу гу ва ти важ -
ли вим дже ре лом у под аль ших істо ри ко-соціологічних дослідженнях.

Праці бельгійсько го соціоло га Мар се ля Болль де Баля ма ловідомі в ук -
раїнській соціології, найімовірніше внаслідок мов но го бар’єра. Про те окре -
мі його ідеї, зок ре ма по в’я зані із соціологією спор ту, по сту по во про ни ка ють
і в укр аїнську соціологію (див., напр.: [Зи нюк, 2009]).

Мар сель Болль де Баль на ро див ся у Бельгії 1930-го року. Здо був освіту
у сфері пра ва й еко номіки, вив чав про мис лові відно си ни в Чи казь ко му
універ си теті, є за слу же ним про фе со ром Вільно го універ си те ту Брюс се ля,
де в різні роки обіймав керівні по са ди. Болль де Баль — по чес ний пре зи дент
Міжна род ної асоціації фран ко мов них соціологів, соціаль ний кон суль тант,
гро ма дський ак тивіст і член муніци паль ної ради м. Лінке бек (Бельгія). Він
ав тор, співав тор або ре дак тор 29 кни жок, а та кож по над 200 ста тей у ца рині
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Інтер в’ю з Мар се лем Болль де Ба лем

1 Нап рик лад, російська дослідни ця Л.Баєва ви ко рис то вує термін “не оек зис тенціаль -
на теорія” [Ба е ва, 2004], а укр аїнський філо соф К.Рай да про по нує роз гля да ти ек зис -
тенціаль ну соціологію як про дукт по стек зис тенціалістсько го син те зу, тоб то як  пост -
екзистенціалістський на прям [Рай да, 1998]. На мій по гляд, доцільнішим був би термін
“ нео екзистенціаль на соціологія”.



ек зис тенціаль ної соціології, соціології праці, за галь ної соціології, клінічної
соціології, при клад ної “пси хо соціології” та гру по вої ди наміки, соціаль но го
управління, соціології сім’ї та спор ту тощо. На ве де не далі інтер в’ю з про фе -
со ром Болль де Ба лем було про ве де не у 2010 році.

Мар сель Болль де Баль

Інтер в’ю з Мар се лем Болль де Ба лем
Екзис тенціаль на соціологія в осо бис то стях

Екзис тенціаль на соціологія в осо бис тос тях:
Інтер в’ю з Мар се лем Болль де Ба лем

Андрій Мельніков: Як Ви при й шли в соціологію? Як і коли Ви по чу ли про
цю на уку впер ше?

Мар сель Болль Де Баль: Я вив чав пра во, здо був ступінь маґістра пра ва
і став док то ром у га лузі пра ва (docteur en droit) у 1953 році. Утім, мені не по -
до ба ло ся пра во, і я не хотів ста ва ти юрис том. Крім цьо го я вив чав еко номіку
й здо був ступінь у цій га лузі 1954 року... Але я не міг — як і мій учи тель —
зро зуміти про цес інфляції!!? І на решті, я був зацікав ле ний кур сом і семіна -
ром із соціаль ної еко номіки й от ри мав ґрант фон ду Ро тарі на річне на вчан ня 
у Спо лу че них Шта тах, зок ре ма в Чи казь ко му універ си теті. Я пла ну вав
відвіду ва ти кур си із про мис ло вих відно син, тоб то пе ре важ но із соціології
праці і ме нед жмен ту лю дських ре сурсів, як це на зва ли б сьо годні. Але фак -
тич но я ба га то по до ро жу вав Шта та ми, ав тос то пом або пе ре га ня ю чи ав то -
мобілі для ділерів із Півночі на Південь чи зі Схо ду на Захід. У та кий спосіб
у 1954–1955 ро ках я відвідав 48 із 52 штатів, а та кож Ка на ду і Мек си ку. Це й
було моїм шля хом, здо лав ши який, я став соціоло гом: відкри ва ю чи різні
нові куль ту ри і та кож різні соціальні сис те ми... І це знач но більше сфор му -
ва ло мене як соціоло га, ніж чи тан ня соціологічних кни жок. Мені здається,
впер ше я по чув про соціологію під час вив чен ня пра ва й еко номіки в Бельгії,
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