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Наголошено на значені історичних і культурних контекстів у соціологічному дослідженні.
За особливостями і характером соціологічного знання в процесі його формування аргументуємо
позиціювання соціології (як класичної, так і сучасної) як історико-культурно-контекстуальної науки.
Зокрема, значення історичних контекстів схарактеризовано на прикладі двох напрямків соціологічного
дослідження: історії соціології і історичної соціології. Сформульовано принципи історико-культурного
контекстуального соціологічного підходу.

Мета цього матеріалу – актуалізувати досить очевидні, втім все ж не завжди послідовно
усвідомлені у вітчизняних соціологічних дослідженнях і концептуалізаціях1, роль та значення
історичних та культурних контекстів. Коротко кажучи: історичні контексти, культурні ідіоми,
соціокультурні фрейми (frames) мають значення як для об’єктивного соціологічного дослідження
(і не лише історико-соціологічного), так і для саморефлексій соціологічного знання в таких його
типових спеціалізаціях, як історія соціології (соціологічної думки) та дослідження розвитку
соціологічних традицій з їхніми структурно-логічними, ментальними, культурними або навіть
національними особливостями. Ширше йдеться про соціологію як історико-культурноконтекстуальну науку.
Соціологія як відносно молода суспільствознавча дисципліна вже з періоду свого виникнення та
становлення з середини ХІХ сторіччя відразу активно використовувала історичні методи та історикокультурні підходи, а отже, – історико-культурні дослідження мають сталу класичну традицію у цій
науці. Ознакою ж розвитку сучасної соціології є посилення її міждисциплінарних зв’язків не
лише з історією, але й з іншими гуманітарними науками та суміжними сферами знання про
суспільство – філософією, культурними студіями (cultural studies) психологією, соціальною
антропологією, політичними студіями, економікою. І хоча ми зосередимося переважно на
історико-контекстуальній складовій соціологічного знання, будемо мати на увазі, що сама
історія є процесом розвитку певної суспільної та соціальної реальності, завжди “обтяженої”
соціокультурною семантикою.
Хоча історичний (а з ним і культурний) контекст принаймні імпліцитно, наявний у будь-якому
соціологічному знанні, роль його є особливо очевидною в історико-соціологічних дослідженнях.
Останні стало ствердились як важлива галузь соціологічної науки. Історико-соціологічні
дослідження охоплюють два основні напрями соціологічних студій. Перший напрям стосується
досліджень історії та традицій розвитку соціологічної думки, формуванню її теоретичних
парадигм, а також інституціоналізації (виникнення та утвердження) соціології як науки, освіти
та практики соціологічних досліджень як у світовому, так і в національному контекстах. Цей
напрям зазвичай асоціюється зі сферою та предметом історії соціології. Другий напрям історикосоціологічних досліджень пов’язаний з теоретико-дослідницькою парадигмою історичної
соціології. Основним науковим завданням історичної соціології є реконструкція минулого та
дослідження соціальної реальності історичних суспільств соціологічними методами (збір та
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1
Натомість у вітчизняній соціології частою є позиція коли не антиісторизму, то принаймні,
дистанціювання від історії та історичного контексту. Аргументом щодо цього є твердження про предметний
розподіл соціологічного та історичного знання за яким соціологія (на відміну від історії) “більше переймається
актуальними сучасними проблеми” [1, c. 19]
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аналіз соціологічних фактів, історичної статистики, свідчень очевидців, особистих та архівних
документів тощо). Історична соціологія, починаючи з 1960–1970-х років, активно розвивається
і навіть стверджується як окрема соціологічна дисципліна.
Втім, як ми зауважували, значення історико–культурних контекстів є важливим не лише для
спеціальної (в сенсі підходів та предмета) історичної соціології. Історичні складові соціологічного
знання про будь-яке суспільство забезпечують усвідомлення причинно–наслідкових зв’язків у
різних сферах його розвитку до того стану соціального буття, що його досліджує соціолог. В багатьох
дослідженнях вітчизняної соціології переконливо доведено, що стан та тенденції розвитку різних
сфер сучасного українського суспільства можуть бути об’єктивно досліджені та проінтерпретовані
лише з урахуванням традицій колишнього соціального укладу, інституціональних, політичних,
культурних та соціально-структурних залишків радянського минулого, які можуть проявлятись
у особливостях ціннісних орієнтацій суспільства, його політичної культури тощо. Характерними
сучасними прикладами історико–культурно контекстуальних підходів у вітчизняній соціології
є порівняльний дослідницький проект львівських та донецьких соціологів “Львів–Донецьк”,
дослідження Н. Й. Черниш, інтерпретації динаміки електоральної регіональної поведінки
історичними чинниками О. Вишняком, дослідження особливостей регіональних ідентичностей
субкультур (Н.Костенко, А.Ручка, Л.Аза та ін.), а також інші евристично плідні дослідження
українських соціологів. Видається, що історична складова соціологічного дослідження
не лише дає змогу соціологу у своїх оцінках та інтерпретаціях виходити за межі сучасної
соціальної реальності, але й встановлювати єдність її минулого і теперішнього, а відтак –
більш обґрунтовано пояснювати динаміку сучасного та прогнозувати тенденції майбутнього
суспільного розвитку.
Згадувані спеціалізовані напрями історико–соціологічних досліджень – історія соціології та
історична соціологія – розвиваються в межах єдиної соціологічної науки, взаємно доповнюючи
одна одну. У перспективі історико-культурно–контекстуальної соціології цілком очевидним
є те, що в студіях історії соціологічної думки дослідники вивчають не лише логіку розвитку
соціологічної науки, формування її законів та методів, понять та категорій, а історія соціології
не обмежується лише систематизацією та аналізом розвитку різних теоретико-методологічних
соціологічних шкіл та парадигм. Дослідження історії соціологічної думки у цій перспективі
це також й історичне дослідження суспільних обставин, розвитку соціально–структурних,
політичних, ідеологічних, економічних, культурних причин та чинників, у контексті яких
формувалися ті чи інші соціологічні теорії та підходи (подібний аналіз розвитку української
соціології, зокрема, в суспільно–історичному та ідеологічному контекстах, було нещодавно
здійснено автором разом з О. Рибщуном). Власне позиція щодо суспільно–історичного контексту
розвитку самої соціології як науки є усталеною і навіть доволі хрестоматійною. Адже вже перші
соціологічні теорії О. Конта та Г. Спенсера формувалися разом із становленням буржуазних
суспільних відносин, які потребували секулярних або позитивних, тобто позбавлених будь-яких
релігійних або ідеалістичних нашарувань, пояснень законів історичного суспільного розвитку,
чинників еволюції раннього буржуазного суспільства та особливостей його функціонування.
Показово також і те, що О. Конт називав соціологію не інакше як історією без імен та дат.
Підхід до суспільного розвитку як об’єктивної історичної зміни суспільно–економічних
формацій обґрунтував у своїй історико–матеріалістичній соціології К. Маркс. Як відомо, він
вбачав фактори суспільного прогресу в історичному розвиткові об’єктивних протиріч поміж
продуктивними силами та виробничими відносинами суспільства, тим самим визначивши
актуальні і для сучасної соціології історичні підходи до вивчення соціально–класової структури
суспільства. Класична соціологія кінця XIX – поч. ХХ сторіч з такими її представниками,
як М. Вебер, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, А. де Токвіль була у цій перспективі ні чим іншим як
рефлексією (часто драматичною), історичним дослідженням та теоретичною концептуалізацією
фундаментальної зміни історичних епох та укладів від традиційного до модерного суспільств.
Варто підкреслити, що від того часу і дотепер проблеми історичних соціальних змін та
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трансформацій, осмислення їхніх причин та чинників є серед основних теоретичних проблем
у розвитку соціології XIX–XXІ сторіч. Саме в класичній соціології були закладені основні
принципи історико–культурно контекстуального соціологічного підходу, серед яких, розвиваючи
думку Т. Скокпол [2, c. 1–2], варто окреслити такі:
1) часово–просторова конкретність суспільних процесів, соціокультурних та соціально–
структурних змін;
2) підхід до соціальної реальності як суспільного процесу, який має історичні витоки та
причини, а отже – і тенденції свого дальшого розвитку;
3) увага до складної взаємодії усвідомленої соціальної активності та структурно–
інституціональних суспільних контекстів з метою пояснити очікувані та неочікувані наслідки
такої взаємодії у суспільному бутті та трансформаціях певного суспільства;
4) акцентуація на особливих та змінних характеристиках різних соціальних структур,
інститутів та моделей змін.
Одним із завдань контекстуальної соціології є забезпечення історико–культурного
емпіричного обґрунтування соціологічних досліджень сучасності через виявлення соціального
історичного контексту подій, процесів та явищ, що їх досліджує соціолог. У різних країнах та
соціологічних традиціях різнобічні аспекти історико–культурно контекстуальної соціології
розвивали такі вчені, як К. Лампрехт, П. Барт, Е. Дюргейм, М. Вебер, П. Сорокін та ін. З кінця
1920-х рр. потужний вплив на розвиток, зокрема, історико–соціологічних досліджень мали ідеї
та діяльність французької історичної “школи Анналів”, представники якої, аналізуючи історичні
дані, застосовували кількісні (фактично соціологічні) методи. Інтерес до історичного контексту
соціальної реальності та використання історизму як підходу проявився у в теорії структурного
функціоналізму з такими її представниками, як Т. Парсонс та Р. Мертон.
З 1960-х рр. і дотепер у світовій соціології пожвавився інтерес до історичних методів та
підходів. Були опубліковані фундаментальні праці у історичної галузі соціології таких дослідників,
як Б. Мур, Т. Скокпол, Ч. Тіллі, Н. Еліас, Е. Гідденс, Ф. Абрамс, М. Менн, Ш. Айзенштадт
та ін. Методи та підходи історико-культурно контекстуальних досліджень використовували
у своїх роботах представники різних сучасних напрямів соціальної та соціологічної думки
М. Фуко (історичний структуралізм), П. Бурд’є (соціоаналіз), М. Арчер (концепція морфогенезу),
І. Валлерстайн (неомарксизм) та ін. До того ж, сучасні соціологи активно звертаються до ідей
класичної соціології та модернізують їх у сучасному суспільному контексті (неовеберіанство,
неомарксизм, неотоквіліанство). З 1970–1980-х рр. історична соціологія має свої спеціалізовані
періодичні видання “Past and Present” – часопис “нової соціальної історії” та “Journal of Historical
Sociology” (з 1988 р.), автори якого намагаються “побачити минуле очима сучасного соціолога”
[3, c. 527]. Актуалізація історичної парадигми у сучасному соціологічному мисленні дала привід
польському соціологу П. Штомпці охарактеризувати в середині 1980-х рр. цей “теоретичний
поворот” соціології до історії “ренесансом історичної соціології” та фазою “іманентної інтеграції
соціології та історії”[4, c. 321]. І в сучасний період розвитку соціологічної науки немає підстав
вважати, що інтерес до історичних (а також культурних) контекстів у соціологічному дослідженні
та теоретизуванні минає.
У вітчизняній соціології історико–соціологічні дослідження також мають сталу традицію і
продовжують, як було зазначено, активно розвиватись. Характерним є те, що витоки вітчизняної
соціологічної думки формувались у творчості таких соціальних мислителів і суспільно–
громадських діячів кінця XIX – поч. XX ст., як М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Липинський,
Б. Кістяківський, І. Франко. Їхні соціологічні ідеї цілком у дусі європейської соціологічної
традиції позначались інтересом до історичного та соціально-конкретного контексту тодішнього
українського суспільства. Як справедливо зазначає В. Танчер, “специфічною (можна:
контекстуальною – В.С.) ознакою формування вітчизняної соціологічної думки стало її
самовизначення як одного із засобів державотворення, розвитку національної свідомості, що
розглядалося українськими соціальними мислителями як першорядна робота, що передуватиме
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“позитивному вдосконаленню” українського суспільства за допомогою соціологічних знань”[5,
c.7]. Особливо показовою у цьому відношенні є наукова творчість М.Грушевського, не лише
історика та суспільно–громадського діяча, але й соціолога.
На нашу думку, увага сучасного соціолога до історичних та культурних контекстів різних
суспільств та їхніх соціальних реальностей є цілком адекватною навіть для “космополітичної”
постмодерної або глобальної ери суспільного розвитку. Осучаснення історико–культурно
контекстуального соціологічного знання не є тотожним методологічній позиції, що її У. Бек
називає “методологічним націоналізмом”, який “прирівнює суспільства з суспільствами держав–
націй (nation-state societies), означуючи держави та їхні уряди основою аналізу соціальних
наук” [6, c. 45]. Втім, навіть теза У. Бека має власне контекстуальне значення у конкретиці
його предметного підходу та інтерпретації. Адже його пропозиція стосується саме аналізу
глобалізації, глобального суспільства і глобальних нерівностей, які на думку У.Бека, можуть бути
адекватно досліджені за позицій “космополітичної методологічної перспективи”. Навіть тоді,
коли йдеться про таку предметну царину, як глобалізація, виникають скептичні контраргументи
до пропозиції німецького соціолога. Адже навіть у “космополітичному” соціологічному дискурсі
завжди імпліцитно наявна референта позиція соціолога, яка певною мірою визначається і його
приналежністю до певних соціокультурних та семантичних координат – чи то з геополітичної
“Півночі”, історично схильної експлікувати розуміння західного суспільства на соціологічний
модерний концепт “суспільства взагалі”, чи з геополітичного “Півдня”, чи, може, навіть
“перехідного” посткомуністичного суспільства.
Отже, близький нашим дослідникам посткомуністичний досвід соціальної реальності, вже
такої багатоманітної та багатовекторної на короткому історичному проміжку часу (менше 20
років після розпаду СРСР та соціалістичної системи загалом) досить переконливо засвідчує
відмінності (або принаймні особливості) історичних траєкторій та власної соціокультурної
семантики “посткомуністичних суспільств” (хоча й зберігає також їхні спільні родові риси). А в
історико–культурно контекстуальній перспективі щодо глобалізації йдеться не про уніфіковану
“космополітичну глобалізацію”, а радше, – про глобалізації [7], адаптовані та репрезентовані у
різний спосіб у конкретній національно–культурній призмі.
З актуалізацією історико-культурної контекстуальності соціологія як наука не втрачає
своєї дисциплінарної ідентичності, не абсолютизує соціально особливе та відмінне одночасно
із запереченням типово–універсального соціального, а навпаки – стверджує нові теоретичні
перспективи, вдосконалює теоретичні діоптрії свого аналізу і розширює можливості
соціологічного досвіду та уяви.
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