
навіть маґістрів — ство рив різно бар вну і на си че ну кни гу, зна йо мство з якою буде
ціка вим і ко рис ним для та ко го са мо го ши ро ко го кола чи тачів — від провідних
соціологів-на уковців до сту дентів. Сю же ти, по зна чені у цій ре цензії, не пре тен ду -
ють на опис досліджен ня в усій його по вноті. Це рад ше за про шен ня чи та ча до са -
мостійно го озна йом лен ня з кни гою, в якій зібра но ціка вий емпірич ний ма теріал і за -
про по но ва но ориґіна льні те о ре тичні гіпо те зи щодо про блем фор му ван ня іден тич -
ності су час ної мо ло дої людини.

ОЛЕНА ЮРКЕВИЧ,
äîê òîð ô³ëî ñî ôñüêèõ íàóê, çàâ³äó âà÷ êà êà -
ôåä ðè ëîã³êè Íàö³îíàëü íî ãî óí³âåð ñè òå òó
“Þðè äè÷ íà àêà äåì³ÿ” ³ìåí³ ßðîñ ëà âà Ìóä ðî -
ãî, Õàðê³â

Кон цепція соціаль ної візуалісти ки: 
від відоб ра жен ня — до зоб ра жен ня

&
Ба та е ва Е.В. Ви ди мое об щес тво. Те о рия и прак ти ка
со ци аль ной ви зу а лис ти ки : Мо ног ра фия. — Харь ков:
ФЛП Лы сен ко И.Б., 2013. — 349 с.

“Око” та “вухо” — два орга ни сприй нят тя, дві гно се о логічні по зиції, що фор му -
ють об ра зи соціаль но го світу. Місце “відоб ра жу валь ної” опти ки в XIX столітті за -
сту пи ло Гай деґеро ве “бут тя, що го во рить”, яке не обхідно чути. Аудіальні смис ли за -
да ли кон тек сти ро зуміння че рез уточ нен ня візу аль них прак тик. Але у другій по ло -
вині XX — на по чат ку XXI століття соціаль на філо софія і соціологія при й шли до ро -
зуміння віднос ності єди но го об ра зу соціаль но го світу; кри за дер жав них іде о логій,
роз ви ток інфор маційно го суспільства спри я ли розкріпа чен ню твор чої енергії су -
час ної лю ди ни, кот ра з безвідповідаль ною без по се редністю вда ла ся до соціаль но -
го ек спе ри мен ту ван ня. Обра зи соціаль но го світу по ча ли при мно жу ва ти ся, не -
справжні світи по пе репліта ли ся зі справжніми, сто сов но соціаль но го світу зміни вся 
ха рак тер сприй нят тя — па сив но відоб ра жу валь не сприй нят тя поєдна ло ся з ак тив -
ною твор чою уя вою. Образ соціаль но го світу став зоб ра же ним, на був ха рак те рис тик 
об ра зот вор чо го мис тец тва. Та ким по стає ме то до логічний по во рот у соціальній тео -
рії, ви хо дя чи з яко го фор мується те о ре тич на по зиція Ка те ри ни Батаєвої у  моно -
графії з ориґіна льною на звою “Ви ди ме суспільство. Теорія і прак ти ка соціаль ної
візуалісти ки”.
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Су час на соціаль на візуалісти ка вирізняється пе ре дусім тех но логічно, а саме
ство рен ням візу аль но го кон тен ту, транс льо ва но го че рез мас-медіа. На дум ку ав то -
ра, медіа-візу альність має ста ти пред ме том окре мої дис ципліни, — соціаль ної візуа -
ліс ти ки, яка, з од но го боку, має ба га то спільно го з та ки ми візу аль ни ми дис цип -
лінами, як “візу аль на ан тро по логія”, “візу аль на соціологія”, “візу альні досліджен -
ня” (c. 10–12), але, з іншо го боку, наділена пев ною спе цифікою. За виз на чен ням
К.Батаєвої, “соціаль на візуалісти ка — це міждис ципліна рний про ект, який роз ви -
вається на пе ре тині соціаль ної філо софії, візу аль ної соціології, візу аль них до слi -
джень і теорії мас-медіа; який вклю чає абстрак тно-філо со фський і прак тич но-до -
слідниць кий пла ни аналізу; пред ме том яко го є фе но мен соціаль но го візу аль но го” (с.
13). По нят тя соціаль но го візу аль но го, вжи ва не у мо ног рафії, є шир шим порівня но із
терміном медіа-візу аль ность і озна чає різно манітні ре жи ми ба чен ня і мо ду си візу -
аль ності, що мали місце в різні епо хи у сфері соціаль ної ко мунікації. Що сто сується
кон цеп ту медіа-візу альність, то він, на дум ку ав то ра мо ног рафії, являє со бою су час -
ну фор му соціаль но го візу аль но го, що функціонує в кон тексті мас-медійної ко -
мунікації між соціаль ни ми ак то ра ми.

К.Батаєва под а ла до волі док лад ну й усебічну аналітику соціокуль тур но го про -
це су ста нов лен ня візу аль ної па ра диг ми в історії дум ки. У мо ног рафії досліджу ють -
ся візу альні кон цепції ан тич ності, Се ред ньовіччя, Відрод жен ня, мо дер ну і по стмо -
дер ну; за про по но ва но візуалістич ний аналіз кон цепцій Е.Гу сер ля, М.Мер ло-Понті,
М.Фуко, Ж.Бодріяра, І.Ґофма на, Ґ.Де бо ра, Ж.-Л.Нансі та ін. У ре зуль таті озна йом -
лен ня із огля до вою час ти ною мо ног рафії фор мується дос тат ньо цілісне уяв лен ня
й по глиб ле не ро зуміння особ ли вос тей куль тур но-істо рич них форм візу аль но го
світо г ля ду. Особ ли вий інте рес ста нов лять суд жен ня ав то ра з при во ду соці ально-
 театралізо ва них прак тик, що фор му ють су час ну соціальність. Порівню ю чи підхо ди
Ж.-Л.Нансі, Ж.Бодріяра, Ґ.Де бо ра та І.Ґофма на, Батаєва про по нує цілий спектр тем 
для роз думів, се ред яких пи тан ня сто сов но по вер хне вої ли цедійсності або гли бин -
ної те ат ралізо ва ності будь-яко го суспільства, сто сов но гля даць кої па сив ності чи то
ак тив ності провідних пер со нажів соціаль них спек таклів.

У мо ног рафії обґрун то ва но не обхідність роз вит ку но во го те о ре ти ко-при клад -
но го про ек ту соціаль ної іко ног рафії, яка, на відміну від цер ков ної, ху дож ньо-куль ту -
ро логічної, семіот ич ної версій іко ног рафії, вив чає фе но мен соціаль но го об ра зу/іко -
ни. Слід за зна чи ти, що до те пер була відсут ня теорія соціаль ної іко ног рафії, хоча
саме сло вос по лу чен ня ви ко рис то ву ва ло ся у стат тях С.Би ко вої і В.Бо нелл. Мож на
на го ло си ти но ва то рство К.Батаєвої у роз роб ленні цьо го про ек ту, важ ливість яко го
виз на чається надмірною візуалізацією су час но го соціуму, гіпер трофією об раз но -
го пла ну соціаль но го існу ван ня, що вне обхіднює роз ви ток особ ли вих підходів до
осмис лен ня но вої соціаль ної си ту ації (зок ре ма соціаль но-іко ног рафічно го підхо -
ду). Батаєва за про по ну ва ла чи ма лий ілюс тра тив ний ма теріал, що де мо нструє, як
мож на на прак тиці ви ко рис то ву ва ти соціаль но-іко ног рафічну теорію. У кон крет -
но-при клад них соціологічних досліджен нях “Жіноча ге рон то логія у ТВ-пре зен -
таціях” і “Ґен дер на візу альність су час ної рек ла ми”, ре зуль та ти яких под а но у  моно -
графії, мож на знай ти ба га то ціка вої інфор мації про доміна нтні візу альні тен денції в
су час но му рек лам но му полі, про ме то ди ку про ве ден ня соціаль но-іко ног рафічних
досліджень.

Ориґіна льністю вирізняється здійсне не ав тор кою іко ног рафічне досліджен ня
ґен дер ної візу аль ності су час ної рек ла ми, в яко му було ви яв ле но на й ти повіші ґен -
дерні іко ног ра ми су час них мас-медіа. Інте рес ав тор ки до рек лам но го кон тен ту по яс -
нюється підви ще ною суґес тивністю та соціаль ною впли вовістю рек лам них mes -
sage-ів, що ко нстру ю ють об раз ний ряд ти по вої по ведінки соціаль них ак торів. В іко -
ног рафічно му дослідженні “Жіноча ге рон то логія те ле рек ла ми” Батаєва роз ви ває
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тему віко вої дис кримінації (ей джеї зму) та ге рон то логічно го стиг ма ти зу ван ня
жінок у су час но му суспільстві спо жи ван ня. Жіноче старіння (на відміну від чо -
ловічого), на дум ку ав то ра, виз на чається не так об’єктив ни ми (фізіологічним віком і 
здо ров ’ям), як суб’єктив ни ми чин ни ка ми (змор шка ми на об личчі, “ова лом об лич чя,
що по плив”), які мо жуть мати місце й у період віко вої мо ло дості жінки. На дум ку
Батаєвої, в суспільстві спо жи ван ня здійснюється мас-медійне ко ду ван ня жінки на
“бо роть бу зі змор шка ми” (або, що, влас не, те саме, на бо роть бу зі старістю), аби
“ подобатися чо ловікам”, у чому ви яв ляється гли бин на мас кулінність су час ної со -
ціальності.

Слід за зна чи ти дослідниць ке но ва то рство ав тор ки мо ног рафії, яка под а ла  до -
кладну аналітику кон цеп ту соціаль но го об ра зу. Цей розділ має ме та те о ре тич ний ха -
рак тер. Батаєва ви я ви ла особ ли вості іко ног рафічно го підхо ду до об раз ної ре аль -
ності, порівню ю чи його із семіот ич ним і по стсеміологічним под хо да мив У.Еко,
С.Моріарті, Д.Данліві, Ю.Кристєвої, Р.Бар та, Ж.Де ри ди, П.-П.Па золіні та ін. Ав -
торці мо ног рафії вда ло ся по ка за ти, що об раз уза галі (і соціаль ний об раз зок ре ма)
має транс-зна ко ву при ро ду, тому його тре ба вив ча ти в кон тексті іко ног рафії (а не
візу аль ної семіот и ки). Батаєва ви ок ре ми ла такі ха рак те рис ти ки соціаль но го об ра -
зу, як реп ре сивність, си му ля тивність, мас-медійність, при зна ченість для спо жи ван -
ня, мас шта бо ваність тощо, які на бли жа ють його до фе но ме ну ідола. Так, на дум ку
ав то ра, “при нци по вою особ ливістю соціаль них ікон, досліджу ва них у соціальній
іко ног рафії, є тех но-опо се ред ко ва на фор ма їхньо го функціону ван ня, — вони ви ни -
ка ють і транс лю ють ся в мас-медійно му про сторі” (с. 143); “си му ля тивність соціаль -
них медіа-ікон ви яв ляється в тому, що або вза галі відсутній ре фе рент/жива осо -
бистість, історія (а не ви га да на ле ген да) якої була би зоб ра же на на медіа-іконі, або ж
ті осо бис тості, чиї об ра зи “кло ну ють ся” в мас-медіа, на справді є ли шень “ти па жа ми”
(зібра ни ми об ра за ми), що вос об лю ють абстрактні ідеї, на прик лад, ідеї вро ди й
успішності (Анджеліна Джолі), ха риз ма тич ності та ре во люційності (Юлія Ти мо -
шен ко), сили і муж ності (бра ти Клич ки)” (с. 148). Цікаво, що досліджен ня фе но ме -
ну соціаль но го об ра зу Батаєва здійсни ла, зістав ля ю чи його з цер ков ним об ра зом,
ви яв ля ю чи точ ки до ти ку і розбіжності між ними.

У мо ног рафії про по ну ють ся те о ре тичні за са ди кібер-візуалісти ки, що вив чає
інтер нет-візу альність, — тема, якій у су часній візу альній теорії приділя ють не дос -
тат ньо ува ги. На дум ку Батаєвої, оскільки кібер-ко мунікація пе ре важ но здійс -
нюється у вер бальній формі, кібер-візуалісти ка тяжіє до за сто су ван ня підходів, що
ма ють своїм пред ме том тек стові фор ми (йдеть ся про візу аль но-семіот ич ний, гер ме -
нев тич ний, ет но ме то до логічний, фе но ме но логічний ме то ди досліджен ня). Зас то -
со ву ю чи ці ме то ди, ав тор ка мо ног рафії за про по ну ва ла низ ку ориґіна льних кон цеп -
ту аль них роз ро бок, та ких як фе но ме но логічний аналіз спілку ван ня в ча тах (із ви ко -
рис тан ням ме то до логії А.Шюца); ет но ме то до логічний аналіз кібер ко мунікації (із
ви ко рис тан ням кри зо во го ек спе ри мен ту і вклю че но го спос те ре жен ня); соціаль -
но-семіот ич ний аналіз акцій та інте ракцій у вірту аль них спільно тах із ви ко рис тан -
ням двох різно видів кон тент-аналізу, — action-analyses та interaction-analyses. Ме -
тод action-analysis раніше ви ко рис то ву ва ли в анімаційних досліджен нях; суть цьо го
ме то ду по ля га ла у вив ченні рухів лю дей і тва рин у ре аль но му житті, щоби потім пра -
виль но відтво ри ти їх в анімаційно му фільмі. Ме тод interaction-analysis раніше за -
сто со ву ва ли в кон тексті сим волічно го інте ракціонізму з ме тою емпірич но го  ви -
вчення різно манітних форм взаємодії між людь ми. Но ва то рство К.Батаєвої по ля гає
в тому, що об ид ва ці ме то ди вона роз гля дає в но во му кон тексті, як різно ви ди кон -
тент-аналізу: за со ба ми action-analysis досліджується час то та по я ви різно манітних
акцій, реалізо ву ва них не в ре аль но му житті, а в елек трон них тек стах; interaction-
 analysis ви ко рис то вується не для спос те ре жен ня за ре аль но-життєвими інте р ак -
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ціями між людь ми, а для вив чен ня тек сто вих форм взаємодії, а та кож для ви яв лен ня
час то ти (і, відповідно, по пу ляр ності) за сто су ван ня їх у ча тах. На дум ку Батаєвої,
 най типовішою стра тегією візуалізації кібер ко мунікації є те ат ралізація спілку ван ня
із про гра ван ням нік-ро лей, а та кож фе но ме но логічна уява (або реф лек сив на візуа -
лізація) кон тактів між кібер-акторами.

 На у ко вий інте рес ста но вить вик ла де ний у мо ног рафії про ект соціаль ної гер ме -
нев ти ки on-line, в яко му роз ви ва ють ся основні уста нов ки диґіталь ної гер ме нев ти ки
Р.Ка пур ро. На дум ку ав тор ки, соціаль на гер ме нев ти ка має вив ча ти умо ви ро зу -
міння й інтер пре тації соціаль них акцій, реалізо ву ва них в інтер нет-спільно тах. Ме -
то ди інтер пре тації кібер-текстів ав тор ка поділяє на дві гру пи: ме то ди ро зуміння і
ме то ди по яс нен ня. На рівні по яс нен ня в соціальній гер ме нев тиці on-line ви ко рис то -
вується лінґвістич ний аналіз, дис курс-аналіз та аналіз соціаль них прак тик, реалізо -
ву ва них у кібер прос торі. На рівні ро зуміння здійснюється пси хо а налітич не інтер -
пре ту ван ня actions-in-text кібер-ак торів; фе но ме но логічний “роз гляд” кіберспілку -
ван ня з ме тою ви яв лен ня його сутнісних особ ли вос тей; струк тур на інтер пре тація,
ме тою якої є з’я су ван ня того, які соціальні струк ту ри (по ведінкові, мен тальні,
соціокуль турні) ви яв ля ють себе в соціаль них акціях та інте ракціях кібер-ак торів.

Вель ми ориґіна льним є аналіз соціаль но го фе но ме ну вірту аль ної релігії, у про -
цесі яко го Батаєва опи са ла си му ля тив ний і соціалізо ва ний ха рак тер її функціону -
ван ня. На дум ку ав тор ки, мож на подвійно оціню ва ти прак ти ку по зиціюван ня  ре -
лігії в ґалак тиці Інтер нет. “З од но го боку, це може спри я ти по пу ля ри зації релігії
 серед мо лоді; це може спри я ти зміцнен ню соціаль но го ста ту су Цер кви, яка у про ти -
леж но му ви пад ку (у разі відмо ви від Інтер нет-ак тив ності) може втра ти ти пев ну
 частку істо рич ної впли во вості. З іншо го боку, не мож на не помітити мож ли вості
“спло щен ня” вірту аль ної релігії (вірту аль но го пра вос лав ’я), її суцільно го за ну рен -
ня у план соціаль ності, у план іма нен тності, у план соціаль но-ко муніка тив но го
Інтер нет-кон так ту, наслідком чого може ста ти соціаль на бай дужість до і стинно-
 духовного, ре аль но-цер ков но го жит тя, що роз кри вається в таїнствах Цер кви”
(с. 316–317).

Як підсу мок, мож на за зна чи ти, що мо ног рафія К.Батаєвої “Ви ди ме суспільство. 
Теорія і прак ти ка соціаль ної візуалісти ки” містить чи ма ло ориґіна льних те о ре тич -
них по ло жень; у ній вик ла де но ме то ди ку кількох ав то рських соціологічних до -
сліджень, що її в под аль шо му змо жуть ви ко рис то ву ва ти дослідни ки ЗМІ для мо -
ніто рин гу змін у візу аль но му мас-медійно му полі. Мо ног рафія ста не у при годі
соціоло гам, візуалістам, філо со фам, те о ре ти кам мас-медіа; за вдя ки дос туп ності та
за хоп ли вості сти лю вик ла ду вона може ста ти ціка вою не ли шень для про фесійних
те о ре тиків, а й для сту дентів гу манітар них фа куль тетів ви щих на вчаль них за кладів.
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