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Автономія куль ту ри у струк ту ро ва но му світі

&
Роз мис ли над ко лек тив ною мо ног рафією “Мінли вості
куль ту ри: соціологічні про екції”. — К.: Інсти тут
соціології НАНУ, 2015. — 440 с.

Чи тан ня ко лек тив ної праці “Мінли вості куль ту ри: соціологічні про екції”, яку
підго ту ва ли на уковці відділу соціології куль ту ри та ма со вої ко мунікації ІС НАН
Украї ни під керівниц твом ла у ре а та Дер жав ної премії Украї ни в га лузі на уки і
техніки 2014 року Н.Кос тен ко, є приємним досвідом, по за як цей текст об’єднується
на скрізною ідеєю про ав то номію куль ту ри, але в рам ках струк тур них об ме жень.
Тому мо ног рафія має цінність як в те о ре тич но му, так і в прак тич но му ас пекті.
Автори де мо нстру ють на уко ву вірту озність — у Ве бе ро во му сенсі — у своєму по -
трак ту ванні ба га то вимірної про бле ма ти ки куль ту ри та її транс фор мацій у кон тексті 
соціаль них змін укр аїнсько го соціуму. Автори ви ка зу ють блис ку чу обізнаність зі
світо вою соціологічною літе ра ту рою у сфері вив чен ня куль ту ри, її ди наміки, ме -
ханізмів та форм про я ву. Знач ним над бан ням мо ног рафії є ви ко рис тан ня її ав то ра -
ми ве ли кої кількості моніто рин го вих да них. У книжці вда ло за сто со ву ють ся валідні 
схе ми та ме то ди зби ран ня й опра цю ван ня да них, за без пе чується надійна обґрун то -
ваність уза галь нень та вис новків.

Ре зуль та ти аналітич ної праці ав торів книж ки ма ють знач ну прак тич ну цін -
ність. Їх мож на ви ко рис то ву ва ти у на вчаль но му про цесі в се редній школі та у ВНЗ,
для вик ла дан ня основ суспільствоз на вства, курсів зі соціології (зок ре ма соціології
куль ту ри), куль ту ро логії, філо софії, соціаль ної пси хо логії.

Впли ви євроінтеґрації, вес тернізації та неолібе раль ної ґло балізації — хотілося б 
ска за ти “мо дернізації”, але це буде над то оптимістич но-не ре алістич не по зна чен ня
про цесів, що відбу ва ють ся на на ших те ре нах — на кла да ють імпе ра ти ви на яв ності
policy relevance в будь-якій дослідницькій ро боті. Мо ног рафія “Мінли вості куль ту -
ри” без сумнівно відповідає цьо му кри терію, тому важ ко опи ра ти ся спо кусі wishful
thinking та не вис ло ви ти сподіван ня, що з тек стом книж ки озна йом лять ся po -
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licy-makers зі сфе ри фор му ван ня дер жав ної куль тур ної політики. Моє wishful think -
ing має за опер тя факт на пов нен ня мо ног рафії де таль ною інфор мацією про стан
вітчиз ня ної куль ту ри у соцієталь но му кон тексті, що, своєю чер гою, мог ло би спри я -
ти вдос ко на лен ню про грам і за собів реалізації куль тур ної політики в Україні.

Струк тур но мо ног рафія скла дається з трьох розділів. Пер ший розділ “Кон цеп -
ту альні про по зиції: ска ну ва ти та по яс ню ва ти куль турні рухи” при свя че но роз гля -
ду те о ре тич них по зицій сто сов но за галь ної соціокуль тур ної ди наміки, яка, на дум ку 
ав торів, сьо годні ха рак те ри зується домінацією ста ну emergency, тоб то де валь вацією 
і зу пи нен ням на ла год же них соціаль них та куль тур них по рядків у суспільстві. Поп -
ри те суспільне жит тя не знімає з по ряд ку ден но го пи тань куль тур ної реп ро дукції та
куль тур ної мобільності, які ав тор ка пер шо го підрозділу Н.Кос тен ко про по нує ося -
га ти із за лу чен ням ви шу ка но го й роз маї то го на бо ру аналітич но го інстру мен тарію,
се ред яко го особ ли ву ува гу при вер та ють звер нен ня до те о ре ти зу ван ня про чис ленні
мо дер ни. Кон цепція emergency умож лив лює кон тек сту алізацію куль тур них змін, а
отже, відмо ву від лінійних схем соціаль них про цесів, схем, які імпліцит но за ли ша -
ють місце лише для “проґре сив них”, мо дернізаційних зсувів.

Автори фіксу ють та кий про цес, як ціннісна зміна, що ар ти ку лює мінливість
куль ту ри, її реп ро дукцію та мобільність. Вив чен ня куль тур них прак тик на се лен ня
теж пра цює на висвітлен ня мінли вос тей су час ної куль ту ри. У світлі ви со ко го сту пе -
ня соціаль ної ди фе ренціації укр аїнсько го суспільства по стає важ ли ве пи тан ня про
го мо логію та ге те ро логію куль тур них прак тик різних груп, міри їхніх сход жен ня та
роз ход жен ня. Схожість чи ди фе ренціацію ес те тич них смаків мож на спос терігати в
ху дож ньо му про сторі соціуму, в меж ах яко го інсти туціональ на куль тур на політика
му сить зва жа ти на ес те ти ко-ху дожні орієнтації та сма ки куль тур них ау ди торій.

Дру гий розділ “Емпіричні свідчен ня: зміщен ня мо дусів куль тур но го жит тя”
ґрун тується на емпірич них да них дов гот ри ва лих соціологічних досліджень, та ких
як моніто ринг “Укр аїнське суспільство” (що його зор ганізо ву вав Інсти тут со ціо -
логії НАН Украї ни впро довж 1991–2014 років), шість хвиль Євро пе йсько го со -
ціаль но го досліджен ня (ESS 2003–2013), “Моніто ринг політич них но вин” (який
реалізо ву вав ся Академією укр аїнської пре си із 2003 до 2014 року), а та кож низ ки
гли бин них інтер в’ю за участі сту дентів укр аїнських ВНЗ (2012–2013), фо кус-гру -
по вих досліджень учас ників київсько го та львівсько го Євро май данів (гру день 2013
року) за спеціаль но роз роб ле ни ми для цілей про ек ту ме то ди ка ми. За ре зуль та та ми
досліджен ня, ціннісною доміна нтою в ко лек тив них уяв лен нях су час но го укр аїн -
сько го соціуму є пріори тет без пе ки та ви жи ван ня, інтен сивність яких помітно
підси люється впро довж соціаль но-еко номічних криз. Вод но раз над зви чайні — тут
ав то рам зно ву у при годі стає кон цепція emergency — події в Україні (анексія Кри му
Російською Фе де рацією, “не ого ло ше на комбіно ва на війна” (Є.Го ло ва ха) Росії в
Дон басі) спри чи ни ли ся до підви щен ня інтен сив ності дек ла рації та ких ціннос тей,
як дер жав на не за лежність краї ни, патріот изм, солідарність, де мок ратія, кре а тив ний
індивідуалізм, куль тур на ком пе тентність. Це озна чає, що струк ту ра ціннос тей на се -
лен ня змінюється не лише під тис ком, приміром, соціаль но-еко номічних чин ників,
вона та кож реаґує на над зви чайні кон тинґентні події, які не мож ли во спрог но зу ва ти. 
Про те не вар то іґно ру ва ти той факт, що Жи жи ко ве те о ре ти зу ван ня про emergency
по ста ло у відповідь на ґло баль ну еко номічну кри зу й транс фор мацію Євро пе йсько го 
Со ю зу із соціаль но го в еко номічний про ект неолібе раль но го шти бу1. Своєю чер гою,
по нят тя Жи же ка от ри ма ло куль ту раль ну інтер пре тацію від ав торів ча со пи су
“Theo ry, Culture and Society” (див., напр.: ви пуск № 2 за 2015 рік, при свя че ний про -
бле ма тиці Governing Emergencies).
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У ца рині медіа-спо жи ван ня, що є важ ли вим сек то ром трансмісії ціннос тей і
повідом лень ма со вої ау ди торії, спос терігається ак тив ний пе ре роз поділ остан ньої на 
ко ристь інтер не ту. Вод но час те ле ба чен ня все ще за ли шається провідним транс ля -
то ром соціаль ної та куль тур ної інфор мації. Але й тут, як де мо нстру ють ав то ри мо -
ног рафії, по всюд но фіксується падіння довіри гро ма дян не тільки до соціаль них і
політич них інсти тутів, а й до сис те ми медіа. За умов інтен сифікації конфлікту
інтер пре тацій — “інфор маційної війни” у термінах політико-медійно го дис кур су в
Україні — що пе ре дба чає ефек тив ну ак тивізацію вітчиз ня них медіа, яви ще не довіри 
до них є соціокуль тур ним вик ли ком, який потрібно по до ла ти.

У сфері куль тур них прак тик спос терігається тен денція до го мо генізації пре фе -
ренцій і смаків соціокуль тур них верств на се лен ня. Це озна чає, що укр аїнський
соціум пе ре бу ває на шля ху до “куль тур ної всеї дності”, яка фор мується че рез “одо -
маш нен ня” й медіати зацію куль тур них прак тик. Ра зом із тим, як свідчать со ціо -
логічні досліджен ня, знач на час ти на на шо го на се лен ня з різних при чин відсто ро не -
на від публічних куль тур них за ходів (відвіду ван ня те атрів, му зеїв, вис та вок, біб -
ліотек тощо). На за гал має місце пе ре важ на спря мо ваність на па сивні й об ме жені
фор ми куль тур ної участі. За та кої соціокуль тур ної си ту ації відома дис тинкція по -
між “елітар ною” та “ма со вою” куль ту рою під пре синґом новітніх форм і змістів су -
час но го куль тур но го про ду ку ван ня втра чає свій ґрунт. Цю об ста ви ну вар то вра хо -
ву ва ти як у рам ках ака демічної реф лексії щодо куль тур но го ста ну суспільства, так і
в пе ребігу роз роб лен ня куль тур ної політики.

Третій розділ “Куль турні рит ми 2014 року” є емпірич но зорієнто ва ним. У ньо -
му фіксу ють ся фраґмен ти зру шень чин них соціокуль тур них по рядків, зок ре ма під
час над зви чай них подій в Україні впро довж “the winter of our discontent” (я за вдя -
чую за сто су ван ням цієї Шекспіро вої ме та фо ри до подій на Май дані 2013–2014
років Іва нові Гомзі, канд. політ. наук, до цен ту НаУКМА). Це сто сується ціннісних
орієнтацій учас ників Євро май да ну, особ ли вос тей но вин них фор матів медіа в пе -
ріод військо вих дій на сході Украї ни, номінації ко лек тив них іден тич нос тей у блоґо -
сфері щодо ак ту аль них подій.

Автори мо ног рафії вва жа ють, що адек ват не осмис лен ня ста ну emergency, в яко -
му за раз опи нив ся укр аїнський соціум, не мож ли ве без ура ху ван ня спе цифічності
мас штаб них куль тур них змін, що в ньо му відбу ва ють ся. Во че видь, ця те ма ти ка є
пер спек тив ною для су час ної укр аїнської соціології, а соціологічна спільно та має
про дов жи ти кон цен тру ва ти свою дослідниць ку ува гу на куль тур них змінах та їхніх
пе ре ти нах з політич ним, еко номічним та соцієталь ним роз вит ком. Це за вдан ня
особ ли во ак ту алізується в кон тексті за гос трен ня бо роть би за виз на чен ня / інтер -
пре тацію мо дер ну / мо дернів у ко ор ди на тах “Захід versus Схід”, що відбу вається не
лише в Україні, а й у ґло баль но му суспільстві.

Зга дав ши про ґло баль не суспільство, не можу не відзна чи ти по си лен ня ак ту -
аль ності цьо го ко лек тив но го тво ру у світлі останніх подій, як-от Brexit, спри чи не -
ний ба га то вимірною си ту ацією emergency в основ них сфе рах суспільства від еко -
номіки (згідно з бри та нськи ми спос теріга ча ми, соціаль но-еко номічне роз ша ру ван -
ня є дов гот ри ва лим вислідом неолібе раль ної політики М.Тет чер) до куль ту ри (тут
на й гострішими пи тан ня ми ста ли сприй нят тя імміґрації та ко нстру ю ван ня “Іншо го” 
— пе ре важ но ісла мсько го “Іншо го” — як во ро га в кон тексті за гроз ґло баль но го те ро -
риз му). Дослідниць кий по тенціал та еру диція ав торів є та ки ми знач ни ми, що чи тач
мо ног рафії фор му лює для себе низ ку пи тань, які пе ре бу ва ють поза сис те мою кон -
цеп ту аль них і те ма тич них ко ор ди нат книж ки. Вод но раз від ав торів із та ки ми cre -
dentials та здо бут ка ми при род но очіку ва ти більшо го. До спис ку та ких очіку вань
підста во во вклю чи ти таке: 1) спро би син те зу куль ту раль ної та струк тур но-полі т -
економічної пер спек тив у соціологічно му дис курсі про куль турні зміни (тут за чу -
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до вий при клад пра вить жур нал “Economic Development and Cultural Change”, ви -
дан ня, в яко му дру ку ва ли ся піоне ри дослідниць кої про гра ми мо дернізації по чи на ю -
чи від 1950-х років); 2) по си лен ня ґло баль но го по гля ду на куль турні зміни, особ ли -
во у кон тексті хвилі ґло баль ної ре во люційної хвилі (як-от Арабська вес на), що мала
ви раз ний куль ту раль ний вимір та медійну скла до ву (зок ре ма, інтер нет та соціальні
ме режі), а отже, є ре ле ван тною про бле ма тиці книж ки; 3) ура ху ван ня про ривів істо -
рич ної мак ро соціології останніх кількох де ся тиліть, про ривів, які про дук тив но
поєдну ють інсай ти К.Мар кса та М.Ве бе ра, що спри чи няється до син те тич но го те о -
ре ти зу ван ня в рам ках політе ко номії куль ту ри, яка, своєю чер гою, впи сується в шир -
ший (світ-)системний контекст.

Мо ног рафія, що ре цен зується, справ ляє над зви чай но приємне вра жен ня своєю
ев рис тичністю, ши ро кою інте лек ту аль ною па но ра мою й ви шу ка ним те о ре ти ко-ме -
то до логічним та емпірич ним аналізом ком плек сних куль тур них фе но менів. Автори
ви ко рис то ву ють як при й о ми кількісної ме то до логії (кон тент-аналіз, ко рес пон -
денс- аналіз, ко ре ляційний аналіз), так і якісну ме то до логію (фо кус-гру пи, якісний
аналіз текстів, блоґів в інтер неті). Мо ног рафія має ес те тич но при ваб ли ве — ви тон -
че не — офор млен ня. Ре зуль та ти аналітич них роз мислів уна оч нені в таб ли цях, гра -
фіках, ри сун ках. Уза галь нен ня та вис нов ки щодо мінли вос тей і ди наміки вітчиз ня -
ної куль ту ри ста нуть у при годі ши ро ко му колу чи тачів: сту ден там, пред став ни кам
мас-медіа, фахівцям у сфері соціаль них та гу манітар них наук.

По я ву цієї ориґіна льної та пер спек тив ної книж ки, що має як те о ре тич ну, так і
праг ма тич но-утилітар ну цінність, вар то з ен тузіаз мом вітати. Сподіва ю ся, що ко -
лек тив ав торів про дов жить мо ног рафічне офор млен ня своїх под аль ших досліджень 
у сфері куль тур них транс фор мацій Украї ни та світу.
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