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В Україні здійсне но пе ре клад укр аїнською і впер ше повністю опубліко ва но
фун да мен таль ну кла сич ну пра цю од но го з фун да торів соціологічної на уки Мак са
Ве бе ра (1864–1920) “Гос по да рство і суспільство”. Це — без пе ребільшен ня істо рич -
на подія не лише у вітчиз ня но му се ре до вищі соціологів та фахівців га лузі су -
спільних наук, а й для за га лу на ших співвітчиз ників, що пе рей ма ють ся інте лек ту -
аль ною дум кою. Якою ж все-таки дов гою ви да ла ся до ро га до укр аїнсько го чи та ча —
цілих де сять років із за лу чен ням знач них інте лек ту аль них та фіна нсо вих, зок ре ма
міжна род них, і про сто лю дських ре сурсів! Одних лише по важ них фун дацій, при чет -
них до ви дан ня, налічується чо ти ри: Фонд OSI-Zug спільно з цен тром ви дав ни чо го
роз вит ку Інсти ту ту відкри то го суспільства (Бу да пешт), Міжна род ний фонд “Від -
род жен ня”, Ґете Інсти тут за підтрим ки Міністе рства за кор дон них справ Німеч чи -
ни, Бла годійний фонд за хис ту і роз вит ку укр аїнсько го ху дож ньо го пе ре кла ду. Од -
нак у на шо му ви пад ку — це аж ніяк не ви ня ток, ця пи то ма пра ця Ве бе ра за вжди важ -
ко да ва лась до пе ре кла ду й ви дан ня скрізь — від Ста ро го до Но во го світу. Зга дай мо
хоч би не втом ний труд Тал ко та Пар сон са, кот рий сам брав ся до пе ре кла ду й підго -
тов ки до дру ку здо бут ку цьо го німець ко го кла си ка соціології, по чи на ю чи від ан гло -
мов но го ви дан ня 1930 року “Про тес т антської ети ки і духу капіталізму”, над алі зо се -
ре див шись на опра цю ванні ве ли кої праці “Гос по да рство і суспільство” для ан гло -
мов но го чи та ча. Го ту ю чи до окре мої публікації пер шу час ти ну цієї праці, Т.Пар сонс
за зна чав, що по чат ко вий варіант окре мих па раг рафів ан гло мов них текстів цієї кни -
ги для бри та нсько го ви дав ниц тва спер шу ро бив А.М.Ген дер сон, який, однак, не зміг
про дов жи ти цю ро бо ту че рез участь у Другій світовій війні (хоча на об кла динці його 
ім’я збе ре же не). Тому вже пізніше ре дак тор, тоб то сам Пар сонс, раз ом із колеґами та
про фесійни ми соціоло га ми час тко во підго ту вав її до публікації у виг ляді окре мої
кни ги “Теорія соціаль ної та еко номічної організації” у “Free Press” 1947 року. Це ви -
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дан ня охоп лює лише пер шу час ти ну “Вчен ня про соціологічні ка те горії” з “ Госпо -
дар ства і суспільства”, але та кож містить знач ний за об ся гом вступ про ме то до логію
соціаль ної на уки Ве бе ра, на пи са ний Пар сон сом. Опи су ю чи кар’єрний шлях Ве бе ра, 
він ре тель но про а налізу вав інте лек ту альні ви то ки його соціаль но го вчен ня та ори -
ґіна льні кон цеп ту альні по ло жен ня, по чи на ю чи на сам пе ред від по нят тя соціаль ної
дії. Заз на чив ши те, що ме то до логія Ве бе ра, зви чай но, по хо дить з “істо рич ної” тра -
диції німець кої дум ки, але рад ше роз ви ває її, кри ти ку ю чи зраз ки мис лен ня XIX
століття, згідно з яки ми лю дське знан ня має два ра ди каль но відмінні спря му ван ня:
при род ничі на уки та студії з куль тур ної та соціаль ної по ведінки. Пар сонс у вступі
на го ло сив, що саме Ве бер зро бив не й мовірний крок у на прям ку на ве ден ня мостів
між дво ма ти па ми наук, щоб умож ли ви ти об роб ку соціаль но го ма теріалу в сис те ма -
тич ний на уко вий спосіб, а не про сто на підставі дослідниць кої май стер ності. Однак
Ве бе рові не вда ло ся за вер ши ти цей про цес, тому саме об ста ви ни “зу пин ки на півдо -
розі” до по ма га ють по яс ни ти ба га то склад нос тей ав то рської по зиції [Parsons, 1964: р. 
11]. Виз на ю чи без сумнівно за Ве бе ром чільне місце в ше ре гу об ра них, ви дат них те о -
ре тиків у га лузі суспільних наук, свою кни гу “Струк ту ра соціаль ної дії” (1937) Пар -
сонс, однак, по бу ду вав здебільшо го на де таль но му кри тич но му аналізі Ве бе ро вої
теорії та його ме то до логії. І це саме один із пер ших при кладів того, що не одно ра зо во
за зна ча лось пізніше в історії соціології, — вчен ня Ве бе ра ста ло по штов хом до роз -
вит ку соціологічної дум ки у світі.

Ба зо вою по зицією Ве бе ра було пе ре ко нан ня в тому, що уза галь нені те о ре тичні
ка те горії одна ко во важ ливі в до ве денні при чин но-наслідко вих зв’язків у людській
та куль турній пло щині, як і в пло щині при род ни чих наук. Тому, влас не, його пра ця
“Гос по да рство і суспільство” по чи нається з ка те горіаль но го аналізу, зве де ної кон -
цеп ту аль ної схе ми ба зо вих по нять соціології, пе ре дусім з виз на чен ня соціології як
на уки, що на ма гається інтер пре ту ва ти ро зуміння сен су соціаль ної дії. Влас не пріо -
ри тет не зна чен ня по нят тя соціаль ної дії як ба зо вої ка те горії для вчен ня Ве бе ра
впли ну ло на те, що його те о ре ти ко-ме то до логічний підхід час то на зи ва ють теорією
соціаль ної дії. Та кий за чин вик ла ден ня струк ту ри по нять відоб ра жає саме Ве бе ро ву 
по зицію як соціоло га, філо со фа, політика — соціаль ний світ по стає тільки і за вдя ки
взаємодії лю дей, коли дія одних співвідно сить ся з діями інших.

Немає сумніву, що вітчиз няні соціоло ги не тільки зна йомі з основ ни ми по ло -
жен ня ми Ве бе ро вої соціології ро зуміння, а й ке ру ють ся ними у своїх те о ре ти ко-ме -
то до логічних студіях, адже урив ки з цієї фун да мен таль ної праці, як і інші ва гомі й
відомі його статті, то ру ва ли собі не прос тий шлях спер шу до пізньо ра дя нсько го чи -
та ча ще 1990 року, коли у ви дав ництві “Прог ресс” впер ше було над ру ко ва но том
виб ра них творів Мак са Ве бе ра за ре дакцією Юрія Да ви до ва, відо мо го ра дя нсько го і
російсько го соціоло га, на тхнен ни ка про су ван ня ідей Мак са Ве бе ра в кон текст по ст -
ра дя нської соціології. Звісно, до скла ду цьо го тому виб ра но го було вклю че но час ти -
ну пер шо го розділу “Гос по да рства і суспільства” з основ ни ми по нят тя ми со ціоло -
гії, не обхідну для студіюван ня ме то до логії суспільно го пізнан ня Ве бе ра, але цим
російська соціологія три ва лий час і об ме жу ва ла ся. Лише двад цять років по тому,
2010 року було анон со ва но по вний російсько мов ний пе ре клад “Гос по да рства і су -
спільства” (який, утім, не вий шов до цьо го часу з дру ку). Ви дан ня готується у ДУ
Ви щої шко ли еко номіки за ре дакцією Леоніда Іоніна, теж доб ре зна но го у нас
російсько го соціоло га. Про фе сор Іонін в роз ло го му інтер в’ю “Рус ско му жур на лу”
2007 року за зна чив, що “Ве бер не тільки один із са мих зна ме ни тих соціологів XX ст.,
а й за га лом на й зна ме нитіший, а “Гос по да рство і суспільство” є його на й важ ливішою 
й на й ви датнішою пра цею і од ною з на й важ ливіших праць світо вої соціології... яка
дуже впли ну ла не тільки на роз ви ток на уки, а й на ро зуміння суспільством са мо го
себе... Це вза галі кла сич на пра ця в га лузі суспільних наук. Інша річ, що цей ро -
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сійський пе ре клад тро хи спізнив ся, років так на сто. Ні, зви чай но, я пе ребільшую —
не на сто, а на вісімде сят так точ но! ... Зро зуміло, чому вона не була пе ре кла де на за
ра дя нської вла ди, адже в ній фор мується по гляд на суспільство, що не збігається з
мар кс истським. Ве бе ра на зи ва ють “бур жу аз ним Мар ксом” — з при чи ни мас шта бу
об ся гу про блем, ґло баль ності мис лен ня, уза галь нень, котрі при цьо му ба зу ють ся на
кон крет них при кла дах із жит тя. Це не про сто абстрак тна філо софія історії, як у
Мар кса, — це емпірич на соціологія... Але коли в 60-ті роки по ча ло ся відрод жен ня
вітчиз ня ної соціології, то інте рес до Ве бе ра ви ник. У за галь ний ком плекс со ціо -
логічних дис циплін ввійшла історія соціології. Потім про фе сор Ю.М.Да ви дов на -
пи сав серй оз ну й гли бо ку кни гу про Ве бе ра, яку пе ре кла ли в Німеч чині, де в цей час
відбу вав ся так зва ний Ве берів ре не санс. Так що по сту по во Ве бер ста вав фак том
вітчиз ня но го на уко во го жит тя. А це все відбу ва ло ся саме в ра дянські часи. Цікаво,
що в по стра дя нський період та ко го по сту пу не відбу ло ся. Щоп рав да, Ве бер от ри мав
свій гідний ста тус кла си ка, але, хоч як це див но, го ловні ве ликі його праці й за са до -
ва — “Гос по да рство і суспільство” — так і ли ши ли ся не пе ре кла де ни ми російською.
Може, тому, що не знай шло ся ен тузіаста, який узяв би на себе таку ве ли чез ну
відповідальність... А, може, спра ва у ве ли чез но му об сязі та складній мові ве бе ро вих
книг. Окрім цьо го там вво дить ся ба га то но вих по нять, а на явні от ри му ють вже но -
вий смисл. Він у соціології був одним із не ба гать ох пер ших, хто ство рю вав її як на -
уку. Це цілко ви та інно вація. У першій час тині Ве бер вип раць о вує свої по нят тя, а
потім ви ко рис то вує їх для опи су всьо го соціаль но го світу, всієї історії, всіх типів
соціаль них об’єднань. Це на род же ний на влас них по ло жен нях текст, соціологія, на -
пи са на від по чат ку до кінця. Я хотів би, щоб пе ре клад Ве бе ра став фак том на шої
соціологічної тра диції, і врешті-решт, фак том російської куль ту ри, як сама кни га є
фак том німець кої культури...” [Ионин, 2007].

В Україні по стра дянській Мак са Ве бе ра в 1990-ті роки дру ку ва ло ви дав ниц тво
“Осно ви” в пе ре кладі відо мо го вітчиз ня но го соціоло га Олек сан дра По горілого,
який за ли шив по собі помітний слід не лише як вик ла дач і фахівець, а й як ав тор пер -
ших пе ре кладів німець ко го вче но го і ґрун тов них пе ред/після мов до ви дань “Про -
тес т антська ети ка і дух капіталізму” (1994) та “Соціологія. За галь ноісто ричні ана -
лізи. Політика” (1998). В цьо му томі виб ра но го з Ве бе ра, куди окрім низ ки на уко вих
ста тей вклю че но фраґмен ти з дру гої час ти ни “Гос по да рства і суспільства”, про фе -
сор По горілий зок ре ма за зна чав: “Раціональ ний капіталізм у ро зумінні Ве бе ра — це
на сам пе ред фор ма гра нич но раціоналізо ва ної еко номічної по ведінки, яка ґрун -
тується на пев них нор ма тив них пе ре ду мо вах, які, своєю чер гою, виз на ча ють ся за -
галь ноз на чи ми ми у меж ах да но го суспільства ціннос тя ми. Про тис тав ля ю чи ра -
ціональ ний капіталізм і капіталізм грабіжниць ко-аван тюр ний, вче ний про тис тав -
ляв, відтак, і різні типи суспільств: суспільство, де ша ну ють ети ку праці з та ки ми її
чес но та ми, як помірність, дис ципліна і чесність, і де ма ють місце пев но го роду
взаємо ро зуміння та солідарність, — і суспільство, яке вза галі не знає етич них орієн -
тирів як та ких і де три ває нескінчен не про тис то ян ня всіх про ти всіх...” [По горілий,
1998: с. 491].

Вар то за ува жи ти, що соціоло ги по стра дя нської доби тоді, коли хви ля “ве -
берівсько го ре не сан су” до сяг ла і на ших те ренів, за вжди ро би ли на го лос на зна чу -
щості не е ко номічних чин ників за Ве бе ром у роз вит ку капіталістич но го суспільства, 
а саме на ролі про тес т антської тру до вої ети ки у ста нов ленні західно го капіталізму.
Ви ок рем лен ня пер шо чер го вої важ ли вості про бле ми ети ки праці та етич ної мо ти -
вації праці у про цесі роз бу до ви рин ко во го се ре до ви ща особ ли во ак цен ту ва ло ся за
умов відхо ду від соціалістич но го і пря му ван ня до капіталістич но го укла ду та су -
спільних транс фор мацій, що суп ро вод жу ють ці про це си. Однак, до во дя чи унікаль -
ність західно го капіталізму, Ве бер все-таки виз на вав, що при та ман на йому раціо -
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нальність на бу ває більш універ саль но го зна чен ня, по ши рю ю чись в прак ти ках еко -
номічної та соціаль ної мо дернізації й за меж ами Заходу.

Ви дан ня “Гос по да рства і суспільства” укр аїнською мо вою є пер шим в Україні
по вним за об ся гом, включ но з усіма примітка ми і по си лан ня ми пе ре кла дом, здійс -
не ним ви дав ни чим до мом “Всесвіт”. Бе ру чи до рук цей ти ся чос торінко вий фоліант,
пе рей маєшся за пи тан ням, як пе ре кла дач на ва жив ся на цей ти танічний труд без на -
уко во го редаґуван ня. У спеціаль но му інтер в’ю1 пе ре кла дач Ми ко ла Кушнір (війсь -
ко вий пе ре кла дач, ви пус кник відо мо го Мос ко всько го Інсти ту ту іно зем них мов, а на
час ро бо ти над кни гою Ве бе ра до цент ка фед ри військо во го пе ре кла ду Військо во го
інсти ту ту Національ но го універ си те ту ім. Т.Шев чен ка), виз на ю чи складність пе ре -
кла ду цієї праці, однак, за зна чив, що до поміг у ро боті сам Ве бер, адже ен цик ло пе -
дичність його знань, ши ро ке звер нен ня до істо рич них, куль тур них порівняль них
ма теріалів не мо жуть не вик ли ка ти інте рес, тому ро бо та над ма теріалом ви да ла ся
спер шу вель ми склад ною, але тільки впро довж пер ших ста сторінок, а над алі було
вже на сам пе ред дуже цікаво. Той інте рес і до поміг пе ре кла да чеві зреш тою опа ну ва -
ти мову Ве бе ра й сутність тек сту навіть без фаху соціоло га. Ро бо та три ва ла де сять
років, і М.Кушнір, ма ю чи в до роб ку кілька пе ре кладів німець ких пись мен ників, у
своїй “ве беріані” на ма гав ся го лов но не по ру шу ва ти єди но го пра ви ла — в пе ре кладі
має бути тільки те, що на пи са но у Ве бе ра, без осо бис тих тлу ма чень, але з об ов’яз ко -
вим дот ри ман ням ви мо ги сто сов но того, щоби фра за зву ча ла укр аїнською мо вою
так само гар но, як в ориґіналі німець кою. На дум ку пе ре кла да ча, на й складнішим
було роз ме жу ван ня по нять, які всі співвідно сять ся; до дам від себе (О.І.) — це було і є
на й важ ливішим для ро зуміння “соціології ро зуміння” Мак са Ве бе ра. Виз на ю чи фа -
ховість ав то ра пе ре кла ду, не обхідно, однак, на го ло си ти, — і це, без пе реч но, вже апе -
ляція до ви дав ниц тва, — прак ти ка пе ре кла ду фун да мен таль них і кла сич них на уко -
вих праць з об ов’яз ко вим на уко вим редаґуван ням дав но вип рав да ла себе у світі й у
нас як на й доцільніша щодо ви мог адек ват ності пе ре кла ду на уко во го тек сту. Адже
існує не обхідність кон тек сту аль но го узгод жен ня пе ре кла ду з фа хо вою мо вою —
саме з цією ме тою й за лу ча ють на уко во го ре дак то ра до ро бо ти над ви дан ням.

Так, у пи танні по шу ку відповідно го варіанта пе ре кла ду на зви Verstehenden
soziologie ек спер тна гру па Га лу зе вої ради Ви дав ни чої про гра ми МФВ (А.Єрмо лен -
ко, О.І.По горілий, А.Руч ка) сво го часу все-таки по го ди лась із дум кою Мо воз нав чої
ради тієї ж про гра ми (О.По но марів, В.Рад чук) і відповідно з варіан том пе ре кла ду
Verstehenden Soziologie як соціології ро зуміння, на відміну від російсько мов но го
дієпри кмет ни ко во го зво ро ту “по ни ма ю щая со ци о ло гия”, цілком слуш но го для ро -
сійської мови, про те з огля ду на відмінності гра ма ти ки — не прий нят но го в україн -
ській [Ла бо ра торія, 2002]. Утім, я осо бис то з цим досі не згод на, бо йдеть ся про
соціологію, яка ро зуміє і по яс нює (а не соціологію ре зуль татів про це су ро зуміння і
не про тих, хто їх от ри мує), на про ти ва гу по зи тивістській соціології, яка тільки
“рахує”. На томість, ба зу ю чись на ан гло мовній версії кни ги, я як еко ном соціолог не
можу зми ри ти ся з доцільністю пе ре кла ду, на прик лад, на зви розділу 1 час ти ни 1,
“Соціологічні ка те горії еко номічної дії” як “Соціологія гос по да рю ван ня” і від по -
відною заміною терміна і по нят тя “еко номічна дія” на термін “гос по да рю ван ня”.
Зно ву ж таки, в розділі 4 “Ста ни і кла си” кон тек сту аль но зміст по нять пе ре да но, але
без за сто су ван ня та ких уста ле них ба зо вих соціологічних термінів, як “соціаль на
стра тифікація”, “кла со ва струк ту ра”, “ста тус”. Така терміно логічна не узгод женість
може вик ли ка ти пев не не по ро зуміння, й не тільки у по чатківців. Ма буть, под аль ше
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озна йом лен ня з тек стом по род жу ва ти ме й інші за ува ги, хоча слід за зна чи ти: укр а -
їнська мова пе ре кла ду справді гар на й навіть ви шу ка на, дається до читання.

Ймовірно, та кий ре зуль тат зу мов ле ний тим, що на по чат ковій стадії ро бо ти над
пе ре кла дом кни ги Ве бе ра в рам ках Ви дав ни чої про гра ми МФВ над а ва лась мож -
ливість на уко во го узгод жен ня пе ре кла ду, про те над алі ро бо та три ва ла вже без на -
уко во го суп ро во ду, що не мог ло не по зна чи ти ся, пев ною мірою, на соціологічній ав -
тен тич ності ви дан ня. Маю пе ре ко нан ня, що дру ге ви дан ня, по-пер ше, об ов’яз ко во
відбу деть ся — з огля ду на об ме же ний на клад пер шо го (700 примірників), а по-дру ге, 
до честі Ви дав ни чо го дому ав то ри тет но го “Всесвіту”, відбу деть ся із за лу чен ням на -
уко во го редактора.

Поза сумнівом, ви дан ня пе ре кла ду кла сич ної праці Мак са Ве бе ра “Гос по да р -
ство і суспільство” ста ло як інте лек ту аль ним, так і організаційним вип ро бу ван ням
для всіх лю дей, при чет них до цієї ро бо ти, оцінити яку змо жуть фахівці, сту ден ти й
вик ла дачі, а та кож всі не бай дужі до спра вжньо го інте лек ту аль но го пізнан ня наші
су час ни ки. Не за бу вай мо, що Макс Ве бер — соціолог і мис ли тель не дог ма тич но го
скла ду, ме то до логічний но ва тор та ви нят ко вий ен цик ло пе дист — зумів по бу ду ва ти
свою соціаль ну теорію, за якою живе су час ний цивілізо ва ний світ.

Час вже, пев но, і нам бу ду ва ти свій справжній укр аїнський світ, су час ний і етич -
ний, де дія кож но го співвідно сить ся з дією всіх, а спільність ціннос тей є за по ру кою
суспільної солідар ності. Для та кої мети, може, саме цієї кла сич ної праці Мак са Ве -
бе ра, Галілея соціаль но-на уко во го пізнан ня, нам досі і бра ку ва ло. За ли шається її
уваж но про чи та ти.
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