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Карл Маркс як соціолог:
з на го ди 200-ліття від дня на род жен ня кла си ка

200 років тому, 5 трав ня 1818 року в не ве ли ко му німець ко му містеч ку
Трирі на ро ди ла ся лю ди на, кот ра не тільки обґрун ту ва ла ре во люційно но ва -
торські підхо ди в на уках про суспільство, а й под аль шим не одноз нач ним
впли вом своїх ідей і навіть їхнім соціаль но-прак тич ним утілен ням суттєво
змінила пе ребіг суспільно го роз вит ку від по чат ку XX століття.

Карл Маркс по пра ву на ле жить до пле я ди кла сиків соціології, утво рю ю -
чи раз ом з Е.Дюр кгай мом і М.Ве бе ром хрес то матійну трійку фун да торів на -
шої на уки. Про те соціологічна іден тичність Мар кса видається не зовсім оче -
вид ною, по час ти тому, що він сам на вряд чи на звав би себе “соціоло гом”.
Хоча диз айн но вої “по зи тив ної” на уки про суспільство був уже окрес ле ний
О.Кон том, сама соціологія за часів Мар кса лише по чи на ла ар ти ку лю ва ти
влас ний дис ципліна рний го лос (на мо мент смерті Мар кса у 1883 році
Е.Дюр к гай му та Г.Зи ме лю було по 25 років, а М.Ве бе ру — лише 19). До того
ж сам Маркс у своїй творчій ево люції та на уко вих інте ре сах був якщо не
універ саль ним, то, як за раз ска за ли би, муль ти дис ципліна рним мис ли те лем:
не лише соціологія, а й су часні філо софія, історія, політич на і, ясна річ, еко -
номічна на уки ба га то в чому зо бов ’я зані йому роз вит ком своїх ідей, ме тодів
та підходів.

Мар ксо ва ре во люційна (і не тільки в ме та фо рич но му сенсі) па ра диг ма
в ро зумінні, пізнанні та пе ре тво ренні суспільства справді пре тен дує на
універ сальність, якщо не то тальність. Одна че саме в цій самій то таль ності
(що во че видь по хо дить від ран ньо го за хоп лен ня Мар кса філо со фськи ми аб -
со лю та ми його співвітчиз ни ка Ґеге ля) і криється на й у раз ливіший і на й су -
пе реч ливіший смисл його теорії, що роз ми ває грань між на укою та іде о -
логією й у своєму послідов но му прак тич но му втіленні веде, як по ка за ла
історія XX століття, до не одноз нач них і навіть не без печ них соціаль них ек -
спе ри ментів. Нас правді, ані Ве бер, ані Дюр кгайм, ані інші ви датні соціоло ги 
все ж не пре тен ду ють на “-ізми”. Цей ха рак тер ний для іде о логій суфікс ми
за сто со вуємо тільки до те о ре тич ної спад щи ни Маркса.

Так чому К.Маркс усе одно соціолог або, точніше, в чому соціологічність 
його ідей і яких саме? На ве ду кілька, на мій по гляд, на й важ ливіших арґу -
ментів.

По-пер ше, чи ма ло праць Мар кса, особ ли во в період його зрілої твор -
чості, соціологічні у своїх по зи тивістських орієнтаціях — зок ре ма в тому
 розумінні по зи тивізму, яке орієнтує дослідни ка на ре аль но по цейбічні,
об’єктив но ма теріалістичні і ка у заль но де терміністські ас пек ти суспільних
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відно син з усіма пе ре ва га ми, але за ра зом і з об ме же нос тя ми та ко го підхо ду.
Маркс вба чає в історії та соціальній ево люції лю дства пе ре дусім не зовнішні 
про я ви, як у ви пад ку хронік підне сен ня й за не па ду імперій, зміни мо -
нархічних ди настій, війн за пре сто ло насліду ван ня тощо, а ви роб ни чо-еко -
номічні де терміна нти цих про цесів, ви хо дя чи з того при нци пу, що є ши ро ко
відо мим як “істо рич не ро зуміння історії” і слу гує ме то до логічним підґрун -
тям “істо рич но го ма теріалізму”. Як оче ви дець су час ної йому суспільної ди -
наміки він спос терігає й аналізує транс фор мацію тра диційно го суспільства
в мо дер не як за ко номірні пе ре тво рен ня у сфері ви роб ниц тва, відно син влас -
ності та роз поділу із су путніми цьо му про це су кла со вою бо роть бою та
конфліктами.

Соціаль на струк ту ра суспільства, соціальні кла си і кла со ва бо роть ба —
це, ма буть, на ступ ний важ ли вий пред мет ний арґумент щодо кла сич но го
внес ку Мар кса в соціологію. Влас не, вся соціаль но-струк тур на про бле ма ти -
ка в су часній соціології, включ но з ак ту аль ни ми те ма ми соціаль них і ґло -
баль них нерівнос тей, домінацій, ек сплу а тацій та ге о політич них за леж нос -
тей, бере по ча ток від Мар ксо во го кла со во го аналізу суспільства. Дер жа ва, за 
Мар ксом, є апа ра том інсти туціональ но зор ганізо ва но го на с ильства і кон -
тро лю од но го (панівно го) кла су над інши ми (при гноб ле ни ми). Кла сові
відно си ни, вкорінені у гру по вих еко номічних інте ре сах і відно си нах влас -
ності, кла со ва бо роть ба і ре во люції утво рю ють пер ма нен тний конфліктний
чин ник под аль шо го роз вит ку суспільства. Та ким чи ном, Маркс за клав та -
кож підва ли ни конфлікто логічної па ра диг ми в соціології.

І на решті, досліджен ня при ро ди капіталу і по ход жен ня до дат ко вої вар -
тості Мар ксом як кла сич на квінте сенція його теорій — це та кож і со ціо -
логічне досліджен ня бур жу аз них суспільних відно син, утім, узя тих у Мар к -
са в пе ре тво ре них фор мах соціаль ної нерівності, експлу а тації й то вар но-
 гро шо вих відно син.

Одна че саме у своїх досліджен нях капіталізму і бур жу аз но го суспіль -
ства по зи тивістський раціоналізм Мар кса втра чає свою послідовність, його
еко номічний де термінізм пе ре тво рюється на са мо дос татній ко нструкт, со -
ціологічний аналіз об ме жує свій фо кус і збіднюється, ви пус ка ю чи з поля
зору все суспільне ба га то маніття: мар ксизм долає грань, що відок рем лює
на уку від політич ної іде о логії. У су перечності зі своєю діалек ти кою су -
спільних транс фор мацій Маркс обґрун то вує вчен ня про ко мунізм як  най -
вищу мету і кінце ву зу пин ку лю дсько го роз вит ку і про про ле таріат з його
дик та ту рою як кла со вий деміург цьо го ре во люційно го суспільно го пе ре тво -
рен ня. Тим са мим Маркс про по нує якщо не по вною мірою нову політич ну
релігію, то іде о логізо ва ну док су, в якої мало спільно го з на укою.

Нас правді Маркс, за хоп ле ний те ле о логією своєї схе ми при й деш ньо го
ко муністич но го май бут ньо го, за взя то відмов ляв ся сприй ма ти різно фак тор -
ну, не тільки еко номічну, ди наміку капіталізму і бур жу аз но го суспільства.
Там, де вже мар ксист А.Ґрамші розрізняв віднос ну ав то номність гро ма дя н -
сько го бур жу аз но го суспільства, Маркс ба чив ли шень од нобічну кар ти ну
кла со во го дер жав но го па ну ван ня й еко номічної експлу а тації. Реалістич ну
про заїчність бур жу аз них відно син він емоційно тав рує як суспільство об ме -
же них бюрґерів і філістерів, не при дат них у своїх соціаль них ро лях для ко -
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муністич ної ре во люції. Кри тич но ата ку ю чи капітал, досліджен ня яко го (та
й саме фізич не існу ван ня Мар кса і його сім’ї) ба га то в чому за без пе чу ва ло ся
його дру гом і со рат ни ком, а та кож, за соціаль но-кла со вою іронією, Ман чес -
те рським тек стиль ним фаб ри кан том Фрид ри хом Енґель сом, Маркс не до -
оціню вав до волі гнуч кий по тенціал до транс фор мацій, за пас міцності й
деякі пе ре ва ги капіталістич но го ви роб ниц тва, такі як кон ку рентні сти му ли
його роз вит ку. До речі, наш співвітчиз ник, один із фун да торів вітчиз ня ної
соціології М.І.Ту ган-Ба ра но вський, кот рий сам був “ле галь ним мар ксис -
том” на ран ньо му етапі своєї твор чості, та кож кри ти ку вав Мар кса за його
не до оціню ван ня по тенціалу ко о пе ра тив них форм капіталу і пер спек тив
соціаль них соліда р истських відно син на цих засадах.

Але найбільш су перечлив им і не одноз нач ним ас пек том Мар ксо вої те о -
ре тич ної спад щи ни є його пре тензія на ре во люційно-ра ди каль ну зміну свi -
ту — відповідно до па ра диг маль но го по во ро ту, ар ти куль о ва но го ще мо ло -
дим Мар ксом у його зна ме нитій 11-й тезі про Фоєрба ха (“філо со фи лише
по-різно му по яс ню ва ли світ, але спра ва по ля гає в тому, щоб змінити його”).
Мар ксизм, пе ре тво ре ний на іде о логічну дог му і потім транс фор мо ва ний
В.Леніним в інстру мен таль ну політич ну тех но логію за хоп лен ня вла ди шля -
хом про ле та рської ре во люції, дик та ту ри та ко муністич но го то таліта риз му,
політич ної мо но полії й адміністра тив но-ко ман дної мо дернізації став від
1917 року ре аль ною соціаль ною прак ти кою на одній шостій час тині пла не -
ти. До сло ва, про ле та рська ре во люція в тодішній Російській імперії, до скла -
ду якої вхо ди ла і Украї на, не відповідала те о ре тич ним по сту ла там Мар кса,
який пе ре дба чав ре во люцію рад ше в країні пе ре до во го капіталізму із роз ви -
не ним робітни чим кла сом — такій, приміром, як Англія того часу. Те, що цей 
ґрандіозний соціаль ний ек спе ри мент відбув ся в Російській імперії, пе ре -
важ но аґрарній країні з її ще, в різних ас пек тах, до мо дер ним суспільством, — 
ба га то в чому ре зуль тат ме то до логічно го кориґуван ня мар ксиз му з боку
В.Леніна і більшо виць кої політич ної інстру мен талізації Мар ксо вої теорії.

Був та кож інший бік успішної політич ної адап тації істо рич но го ко -
муністич но го ек спе ри мен ту в Росії. Ки я нин Ми ко ла Бер дяєв, який не без -
підстав но вба чав релігійний ха рак тер мар ксиз му, по яс ню вав успіх ро сій -
сько го більшо виз му його взаємо до пов няль ною кон сте ляцією із “релігійним 
ду хом російсько го на ро ду” і ве ли кою відповідністю “російським ме то дам
управління і вла да рю ван ня на с ильством”.

Важ кий і три ва лий ко муністич ний соціаль ний досвід, трагічний мар ти -
ро лог мільйонів лю дських життів, при не се них у жер тву за ра ди тор жес тва
ко муністич них ідеалів, суцільна політич на дог ма ти зація мар ксиз му- ле нi -
нізму як єдино пра виль но го вчен ня — все це ре альні істо ричні чин ни ки,
котрі в на шо му вітчиз ня но му кон тексті й досі за ва дять об’єктив но не упе -
ред же но му став лен ню і до са мо го Мар кса, і до його те о ре тич ної спад щи ни.

До того ж у вітчиз ня ної соціології є свої істо ричні ра хун ки з мар ксиз -
мом-ленінізмом. Фор му ван ня соціологічної на уки в Україні під впли вом
євро пе йських соціологічних ідей було фак тич но згор ну то від кінця 1920-х
років, коли істо рич ний ма теріалізм уже міцно утвер див ся як мо но поль на
на уко ва ме то до логія. У ра дя нський час лише від по чат ку 1960-х з’яв ля ють -
ся перші озна ки відрод жен ня соціологічно го знан ня і досліджень, які, втім,

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2018, 2 9

Карл Маркс як соціолог: з на го ди 200-ліття від дня на род жен ня кла си ка



за ли ша ють ся під не ослаб ним іде о логічним кон тро лем, пе ре бу ва ю чи у сфері 
мо но поль ної ме то до логічної домінації мар кс истсько-ленінсько го істо рич -
но го ма теріалізму. Це відповідало упе ред жен ням вла ди на ад ре су соціології
як “бур жу аз ної на уки” або, в найліпшо му разі, її уяв лен ням про при клад ну
“дру го сортність” соціологічних досліджень.

Звідси цілком зро зуміла і под аль ша крайність у роз вит ку по стко му -
ністич но го соціогу манітар но го дис кур су — від універ саль ної дог ма ти зації
мар кcиз му до якщо не по вно го на уко во го та бу ю ван ня Мар кса, то при найм -
ні іґно ру ван ня чи за бут тя ба гать ох його ко нструк тив них ідей і підходів.
Для вітчиз ня ної соціології по до лан ня болісно го ком плек су “відчу жен ня від
Мар к са” ба га то в чому відбу вається і че рез діалогічну взаємодію, а та кож те -
о ре тичні ре цепції го лов них тен денцій роз вит ку світо во го соціологічно го
знан ня. У ньо му те о ре тич на спад щи на Мар кса, ак ту алізо ва на су час ним роз -
вит ком чис лен них нео- і по стмар кс истських кон цеп ту аль них підходів, як і
раніше, посідає своє за слу же не і виз на не місце в полі “цен траль ності” со -
ціологічної кла си ки.

200-ліття К.Мар кса, що його відзна ча ють у світі цьо го року, — чу до вий
привід не тільки для про дов жен ня про це су віднов лен ня в на шо му кон тексті
його бе зу мов ної соціологічної кла сич ності, а й для публікацій у на шо му ча -
со пи су цьо го року, по чи на ю чи з по точ но го чис ла, цик лу ма теріалів, що
віддзер ка лю ють су часні реф лексії й нові ак ту алізації ідей мар кс истської
соціології.

ВІКТОР СТЕПАНЕНКО
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