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Мат ри ця зна чень чи сим волічний універ сум?

&
Ре цензія на мо ног рафію О.М.Шуль ги “Еврис тич ний
по тенціал по нят тя “сим волічний універ сум”: те о ре -
тичні та ме то до логічні ас пек ти”. — К.: Інсти тут
соціології НАН Украї ни, 2016. — 372 с.

Пе ре дусім за знач мо, що у вітчиз няній соціології фе но ме но логічна про бле ма ти -
ка май же ніколи не була у центрі дослідниць кої ува ги. До неї звер та ли ся пе ре важ но
у підруч ни ках і на вчаль них посібни ках з ме тою над ан ня відповідної інфор мації сту -
ден там про на пря ми роз вит ку су час ної те о ре тич ної соціології, оскільки спос те -
рігав ся помітний інте рес до фе но ме но логічної те ма ти ки з боку за рубіжних до -
слідників. Не дістав особ ли вої ува ги фе но ме но логічний на прям і в суміжних із
соціологією на уках. Лише кілька мо ног рафій із фе но ме но логії були підго тов лені в
останні де ся тиліття укр аїнськи ми філо со фа ми. Тому по я ва до сить об сяж ної  моно -
графії із про блем ви ко рис тан ня фе но ме но логічно го підхо ду в соціології є до волі
зна ко вою подією в житті укр аїнської соціаль но-гу манітар ної ака демічної спі ль -
ноти.

При цьо му ре цен зо ва на мо ног рафія, як по ка зує аналіз, підпо ряд ко ва на до волі
сміливій та амбітній ідеї, а саме — роз кри ти ев рис тич ний по тенціал по нят тя “сим -
волічний універ сум” у меж ах фе но ме но логічної па ра диг ми соціологічної на уки.
Пря мо за ува жу, що таке за вдан ня з на уко вої точ ки зору є да ле ко не про стим. По над
те, вже сама спро ба вда ти ся до по шу ку на уко во го по тенціалу та ко го склад но го і не -
дос тат ньо опраць о ва но го по нят тя, як сим волічний універ сум, за слу го вує ве ли кої
по ва ги. Про те ав тор, взяв шись за роз в’я зан ня та ко го склад но го за вдан ня, як свід -
чать от ри мані ре зуль та ти, до волі успішно з ним упо рав ся. Підтвер джен ням цьо го є
роз гор ну та в мо ног рафії ав то рська кон цепція сим волічних уна вер сумів, де за зна -
чені універ су ми впер ше роз гля ну то крізь при зму фе но ме но логічної соціології як

202 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2016, 3

Соціологічні ви дан ня: роз ду ми, ре цензії



іма нентні ме тас мис лові сис те ми, що здатні вис ту па ти аналітич ним інстру мен том
досліджен ня пе ребігу су перечлив их про цесів су час но го укр аїнсько го суспільства.

Вар то підкрес ли ти, що однією з пер ших про блем, яка по ста ла пе ред ав то ром за -
про по но ва ної кон цепції сим волічних універ сумів, була не обхідність те о ре тич но го
пе ре осмис лен ня та кон цеп ту аль ної реінтер пре тації низ ки клю чо вих по нять фе но -
ме но логічної ме то до логії. Влас не, ця про бле ма є наслідком три ва лої су перечності
між пізна валь ни ми мож ли вос тя ми де я ких кон цептів да ної ме то до логії і прак тич -
ним ви ко рис тан ням їх у меж ах соціологічно го аналізу про цесів змін, що відбу ва ють -
ся в су час но му суспільстві. Автор при цьо му док лад но змаль о вує на яв ну те о ре тич ну 
кри зу фе но ме но логічно го підхо ду в соціології, яка ви я ви ла ся у ши рокій міжна -
родній дис кусії, з од но го боку, сто сов но мож ли вості існу ван ня са мої “фе но ме но -
логічної соціології”, а з іншо го боку, сто сов но ролі та при зна чен ня фе но ме но логії у
соціаль них на уках, а та кож сто сов но її пред мет ної сфе ри, функцій та дослідниць ких
завдань.

Вод но час слід на го ло си ти, що вик ла де на в мо ног рафії роз гор не на кон цепція
сим волічних універ сумів є цілком логічним та інно ваційним ав то рським здо бут ком
і спря мо ва на на по глиб лен ня та вдос ко на лен ня пізна валь них інстру ментів фе но ме -
но логічної па ра диг ми в соціології. На у ко вець у меж ах за зна че ної кон цепції до волі
сміливо пе ре осмис лює деякі фун да мен тальні по нят тя фе но ме но логічної соціології,
вво дя чи для цьо го в на уко вий обіг такі нові по нят тя, як “сим волічний ан клав”, “ва -
ку ум леґітим них ціннос тей”, “ієрархія до менів”, а та кож підда ю чи реінтер пре тації
інші клю чові по нят тя, зок ре ма такі, як “куль тур на ге ге монія”, “куль тур на ди фузія”,
“куль тур на ек спансія” тощо. По ряд із цим з ме тою по глиб лен ня аналізу досліджу ва -
ної те ма ти ки ав тор цілком пра вомірно роз ши рює аналітич не коло на уко вих інстру -
ментів за ра ху нок за лу чен ня по нять, ши ро ко ви ко рис то ву ва них дослідни ка ми в
інших соціологічних підхо дах, але час то-гус то да ле ких від фе но ме но логічної тра -
диції. Однак такі за по зи чен ня є цілком вип рав да ни ми, оскільки ав тор ви ко ри сто вує 
їх для ви ко нан ня склад них пізна валь них завдань.

У меж ах за про по но ва ної ав то рської кон цепції всебічно роз гля ну то та кож кон -
ту ри взаємодії сим волічних універ сумів у ме тас мис ло вих сис те мах су час но го су -
спільства, тоб то те, в яких відно си нах пе ре бу ва ють між со бою за зна чені сим волічні
універ су ми, а та кож до яких гли бин них змін у суспільстві спри чи ня ють ся про це си
їхньої бо роть би. При цьо му кар ти на про ти бо рства сим волічних універ сумів роз -
кри вається в мо ног рафії із за сто су ван ням низ ки та ких вве де них ав то ром новітніх
по нять, як доміна нтний універ сум, аль тер на тив ний універ сум, сим волічний ан клав
тощо. У про цесі мо ног рафічно го досліджен ня було ви ок рем ле но та кож певні ца ри -
ни смис лот вор чості, що діста ли на зву “до менів сим волічно го універ су му”, які функ -
ціону ють на ба зо во му та над бу дов но му рівнях суспільної системи.

Та кий підхід до роз гля ду фе но ме ну сим волічних універ сумів є цілком но ва то р -
ським, що свідчить про гли бо ку відмінність под а но го ав то ром ро зуміння да но го фе -
но ме ну, що істот но відрізняє його кон цепцію від по чат ко вої кон цепції кла сиків фе -
но ме но логічної соціології. Пе ре кон ли во обґрун то ву ю чи влас ну кон цепцію сим -
волічних універ сумів, ав тор не зу пи няється на цьо му (що додає ще один по зи тив мо -
ног рафії) і звер тає ува гу чи та ча на ті те о ре тичні обрії, що їх відкри ває його кон -
цепція не тільки для под аль шо го фе но ме но логічно орієнто ва но го кон крет но- со -
ціологічно го аналізу, а й для за галь но го соціологічно го те о ре ти зу ван ня.

Важ ли во та кож відзна чи ти той факт, що дослідник не об ми нув ува гою в  моно -
графії пе ребіг суспільно-політич них про цесів у су час но му укр аїнсько му су спіль -
стві. На підставі емпірич но го ма теріалу він по ка зав ха рак терні для на шо го су -
спільства соціокуль турні тен денції, без вра ху ван ня яких не мож на зро зуміти особ -
ли вості тих соціаль них про цесів, які відбу ва ли ся і відбу ва ють ся впро довж останніх
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де ся тиліть. Зок ре ма, у книзі пе ре кон ли во арґумен то ва но відсутність в укр аїнсько -
му соціумі спільно го ціннісно го ба зи су, ре тель но про а налізо ва но про це си до -
корінної зміни сим волічно го про сто ру суспільства, пе ре хо ду від однієї сис те ми
політич них, іде о логічних і ду хов но-куль тур них ціннос тей до іншої сис те ми
ціннісних ко ор ди нат, а та кож ґрун тов но по ка за но, які значні зміни відбу ли ся і про -
дов жу ють відбу ва ти ся у сфері куль ту ри, мис тец тва та релігії за умов ґло баль них
суспільних транс фор мацій.

Слід та кож за зна чи ти, що ціка вий та логічно вик ла де ний текст мо ног рафії спо -
ну кає зацікав ле но го чи та ча до аналітич но го розмірко ву ван ня, твор чої дис кусії та
гос трої по леміки. Зок ре ма, на ма га ю чись опук ло пе ре да ти свою го лов ну ідею струк -
ту ро ва ності сим волічних до менів у суспільстві, ав тор у де я ких місцях кни ги, на мій
по гляд, за над то схе ма тич но подає трак ту ва ня пе ребігу пев них соціаль них про цесів.
Подібний схе ма тизм про сте жується і при роз гляді мов но го до ме ну як інтеґраль но го 
до ме ну сим волічно го універ су му. Хоча, з іншо го боку, стає цілком зро зуміло, що за -
ну рен ня у чис ленні де талі мов них про цесів у сис темі соціаль них взаємодій за гро жує 
роз ми ти го лов ну ідею дру го го па раг рафа у треть о му розділі ре цен зо ва ної  мо но -
графії.

Вод но час цілком по зи тив ною ри сою мо ног рафічно го досліджен ня є й те, що
воно наслідує кращі кла сичні взірці на уко вої літе ра ту ри. Це ви яв ляється на сам пе -
ред у тому, що ав тор за те мою досліджен ня опра цю вав ве ли кий ма сив літе ра ту ри,
ви да ної укр аїнською, російською, англійською й німець кою мо ва ми. У бібліографії
ши ро ко пред став лені праці з фе но ме но логії, включ но із новітніми, що вий шли дру -
ком останніми ро ка ми у ба гать ох краї нах світу. Орієнтація на тра диції на уко вої кла -
си ки уяв нюється і в тому, що кож ний розділ, па раг раф і підпа раг раф мо ног рафії по -
чи нається з по ста нов ки за вдан ня, яке в ньо му ви ко нується. При чо му ко жен з цих
фраґментів мо ног рафічно го досліджен ня закінчується ґрун тов ни ми і чітко сфор -
муль о ва ни ми вис нов ка ми. По ряд із цим, вар то виз на чи ти і та кий ас пект мо ног -
рафічно го досліджен ня. Відомо, що у фе но ме но логів скла ла ся своя до волі спе -
цифічна про фесійна терміно логія. З да ної при чи ни чи та ти, а тим паче ро зуміти їхні
тек сти тим, хто цією про бле ма ти кою не за й мається, до волі склад но. Але ав то рові да -
ної кни ги вда ло ся вик лас ти текст цілком яс ною, дос туп ною і зро зумілою мо вою,
роз ра хо ва ною на ма со во го чи та ча. При чо му змісто ва час ти на мо ног рафії ви різ -
няється пе ре дусім як логічним на уко вим, так і гар ним літе ра тур ним сти лем, що та -
кож підкрес лює про фесійний рівень про ве де но го дослідження.

Заз на че не вище дає підста ви для вис нов ку, що мо ног рафія О.Шуль ги при вно -
сить у ме то до логічний і те о ре тич ний про стір соціологічної на уки до волі свіжі ідеї,
відкри ває нові го ри зон ти для здійснен ня на уко вих розвідок у ца рині фе но ме но -
логічних досліджень, а та кож підка зує на уков цям-по чатківцям пер спек тивні на -
пря ми на уко вих твор чих по шуків. При цьо му мо ног рафія “Еврис тич ний по тенціал
по нят тя “сим волічний універ сум”: те о ре тичні та ме то до логічні ас пек ти” буде ко -
рис ною підмо гою на уко вим працівни кам, вик ла да чам вишів, аспіран там і сту ден -
там, а та кож усім тим, хто ціка вить ся ак ту аль ним по сту пом су час но го соціологічно -
го знан ня. Для шир шо го за га лу чи тачів до сить цікаво буде озна йо ми ти ся з аналізом
пе ребігу ре аль них про цесів зміни ціннісних універ сумів су час но го укр аїнсько го
суспільства, в гущі яких усі ми нині пе ре бу ваємо.
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