
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). 2011.  № 2. С. 234-238. 
 

УДК 316.2 

 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС: ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ 
 

Комих Н.Г. 
 

В статті розглядаються можливості відтворення соціологічного дискурсу, а 
саме роль мови у цьому процесі. Приділяється увага аналізу сутнісних 
особливостей поняття «дискурс» в соціологічному контексті за ідеями Ю. 
Хабермаса, М. Фуко, Ю. Маркової. Мова є витоком зміни дискурсу, 
соціологічний дискурс в такому сенсі постає як певні правила переказування, 
відображення соціального світу та соціологічної науки.  
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Предметом дослідження є соціологічний дискурс. Метою дослідження є 
з’ясування можливостей відтворення соціологічного дискурсу. 

Категорія «дискурс»  є однією з найбільш популярних та часто вживаних в 
сучасному соціальному пізнанні. Так чи інакше, вона фігурує практично у всіх 
сучасних соціально-гуманітарних дисциплінах (соціології, соціальній філософії, 
культурології та ін.). Саме така популярність цього поняття, з одного боку, задає 
множинність і неоднозначність його трактувань, з іншого ж пояснюється тим, що 
«дискурс» - це не просто деякий науковий конструкт, це й ще й символ певного 
роду наукового пізнання та розвитку науки. В цьому контексті набуває особливої 
актуальності дослідження ролі мови у  відтворенні соціологічного дискурсу на всіх 
рівнях соціологічного знання. Формування певних уявлень та знань стосовно 
соціологічного дискурса, дискурс-аналіза відбувається в рамках соціології 
соціології. Ідея структуруючої функції мови належить Ф.Соссюру, а потім стає 
однією з центральних в роботах М.  Фуко,  Ж.  Ліотара,  Ж.  Бодрійара,  Ж.  Лакана,  Р.  
Рорті. 

Мета статті полягає в спробі з’ясувати сутність та особливості відтворення 
соціологічного дискурсу в сучасному науковому полі та визначити роль мови у 
цьому процесі.  

Довгий час поняття «дискурс» та «текст» ототожнювались. Одним з перших хто 
використав термін «дискурс» в якості самостійного був американський лінгвіст А. 
Харріс в 1952 році при публікації результатів дослідження мови реклами. 
Приблизно в цей час Ю. Хабермас використовує поняття дискурс. Вчений вважав, 
що це комунікація особливого виду, специфічний діалог аргументацій. Лінгвісти 
вважають, що дискурс – це певна смислова єдність, спосіб та стиль мислення.  
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М. Фуко досліджує співвідношення мовного прошарку суспільства з 
соціальним [1, с. 312]. При цьому за допомогою своєї методологічної програми, 
складовою якої є археологія знання, вчений намагається виявити і аналізувати 
інституційовані поля знання, які організуються навколо понять «дискурс» і 
висловлювання. «Дискурс» М. Фуко розглядає як практики, що систематично 
створюють ті предмети,  про які вони говорять.  Під дискурсом він розуміє 
множинність висловлювань, які самі належать до дискурсивної інформації. Але 
основу дискурсу утворюють не множинні конкретні мовні висловлювання, а те, що 
в них можна реконструювати як типове висловлювання. Типове висловлювання 
може мати  різні форми виразу та прояву, тому необхідна реконструкція. 
Реконструкція має на можливості пояснити, чому виникають такі висловлювання і 
відповідає на питання про особливості умов існування висловлювань. Існування 
дискурсу породжується дискурсивними практиками. Вчений розглядає як 
дискурсивні практики так і недискурсивні. Оскільки дискурси є упорядкованими 
формаціями висловлювань, вони утворюють систему дискурсивних 
закономірностей «архів». Саме наявність такого «архіву» дозволяє зрозуміти 
особливості культури її особливостей. Цікавою характеристикою дискурсу за М. 
Фуко є ідея про встановлення практики контролю за дискурсом [2, с. 312]. 

На сьогодні існує кілька визначень дискурсу. Оскільки термін «дискурс» 
використовується в різних значеннях, очевидна його полісемія як в лінгвістиці так і 
інших науках (соціології,  політології,  філософії)  [3,  с.  109].  Отже,  будь-яка 
стилістично смислова єдність є дискурс, є сфера використання мови. Дискурсів 
стільки ж, скільки можна виявити стилістично-смислових єдностей: дискурс 
правового суспільства, дискурс ринкової економіки, дискурс свободи слова, дискурс 
демократії, ліберальний дискурс, політичний дискурс. Крім того, стилістична 
єдність як така, також є дискурсом (наприклад сленг). Таким чином, можна вважати 
дискурс певною варіацією мови. Дискурс - це не просто деякий науковий конструкт, 
це й ще й символ певного роду наукового пізнання, того наукового пізнання, що на 
день сьогоднішній превалює в полі науки, вважається найбільш сучасним. 

В соціології,  категорія дискурс частіш за все трактується як певна сфера 
використання мови, єдність якої зумовлена наявністю спільних для багатьох людей 
установок. Аналізуючи проблеми соціологічного дискурса Ю. Маркова стверджує, 
що соціологічний дискурс не є довільним роздумом про феномени. Він уявляє 
собою систему суджень про соціальну дійсність, побудованих за конкретними 
правилами і відтворену в рамках специфічного універсуму – поля соціологічного 
виробництва. Соціологічний дискурс має певну структуру, яка включає наступні 
компоненти: соціальну дійсність, соціальну реальність та соціальний світ [4, с. 2].  

Під «соціальною дійсністю» ми розуміємо все те, що існує до й поза всяким 
соціологічним дослідженням, це безпосереднє джерело соціального пізнання. 
«Соціальний світ» - це сукупність явищ, досліджуваних соціологією, це модель 
соціальної дійсності, породжена функціонуванням соціології як науки, це те якою 
представляє соціальну дійсність соціологія. Коли ми маємо справу із сукупністю 
соціальних фактів та явищ - це соціальна дійсність; коли вони об'єднані в соціальні 
закони й закономірності - це соціальний світ.  

Не все,  що існує в соціальній дійсності,  стає явищем соціального світу,  але 
тільки те, що проходить свого роду «цензуру» соціології, причому конкретної 
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соціології. Соціальний світ є ансамбль фактів, про які повідомляє соціологічний 
дискурс (подібно тому як мас-медіа повідомляють не про всі факти,  що 
відбуваються, і «малюють» свій світ). 

Між соціальним світом і соціальною дійсністю існує посередник - «соціальна 
реальність», що розуміється як змістоутворююча: перш ніж стати предметом 
соціологічного дослідження у власному змісті, соціальна дійсність повинна бути 
пояснена за допомогою соціологічного знання. Таке соціологічне розуміння й 
фіксує «соціальна реальність». Вона містить у собі правильні інтерпретації 
актуальних і цікавих явищ соціальної дійсності, тобто таких її явищ, які вважаються 
істотними для соціологічного підходу. Тобто вона визначає «правильність» у 
соціологічних дослідженнях і направляє самі ці дослідження. У соціології дійсність 
стає соціальним світом - у відповідності зі структурою соціальної реальності, що 
задає загальний схематизм, тобто пізнавальний контекст, бачення дійсності в 
соціології й соціології в дійсності.  Причому ця правильність задається як на макро 
рівні, куди входить логіка розвитку науки взагалі й соціології зокрема, положення 
тих або інших соціологічних підходів або парадигм, соціальний контекст існування 
соціології, її взаємодія з релігією, державою, ідеологією й т.д., так і на  мікро рівні – 
рівні особисті соціолога - дослідника, його установки та диспозиції, що впливають 
на формування й відтворення ними особливого роду соціологічного дискурсу. 
Тобто соціологічний дискурс не є вільне міркування про соціальні феномени. Він 
являє собою побудовану у відповідності зі специфічними правилами систему 
суджень про соціальну дійсність, вироблену в рамках специфічного соціального 
універсума. Зазвичай ці соціальні універсуми різні, вони розрізняються в часі та у 
просторі. 

Представники постмодерністського підходу заперечували існування єдиного 
зразка реальності, який можна вивчити та пояснити. На думку постмодерністів, 
реальність – це соціальний конструкт. Світ створюється поведінкою та віруванням 
людей.  Люди починають вірити в ідеї,  діяти за ними в залежності від того,  як 
швидко вони розповсюджуються. Ідеї поступово закріплюються в певних правилах, 
нормах, інститутах та механізмах соціального контролю і тим самим створюють 
реальність. Механізмом створення та трансляції індивідуальних уявлень є мова, 
тому і головне завдання науки її дослідження та вивчення. Необхідно зрозуміти 
яким чином відбувається конструювання об’єктів соціальної реальності. Шляхом 
досягнення цієї мети є інтерпретація мови, текста. Сенс дослідницького процесу, на 
думку постмодерністів, повинен полягати в порівнянні, критичному аналізі текстів, 
які являють собою матеріально закріплені елементи мови. В працях постмодерністів 
мова стає основним предметом аналіза.  

Кожна повсякденність має власну мову (дискурс) і власні дискурсивні 
практики. Люди у процесі спілкування породжують, передають і змінюють 
повсякденну реальність, що відбувається за допомогою мовних дискурсивних 
практик. Слід зазначити, що кожний дискурс, а особливо соціологічний, являє 
собою певну символічну побудову, оскільки встановлює ієрархію цінностей та 
ієрархію символів. Відому тезу структуралістів про те, що не людина проговорює 
мову, а мова проговорює людину, можна перефразувати: не людина проговорює 
дискурс,  а дискурс проговорює людину.  Тому що дискурс містить у собі ті чи інші 
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символи, цінності, установки і навіть програми мислення – все, що в мові 
розкидано, розчинено, а в дискурсі  - структуровано. 

Повсякденний діяч мешкає у вирі дискурсів і розглядає цей вир крізь призму 
власного дискурсу повсякденного діалекту. А неповноцінна природа діалекту 
потребує канону. Саме таким каноном виступає якась недосяжна ієрархія самих 
дискурсів – загально усталений еталон світу. На думку Д Фіонік, у взаємному 
зіставленні канону і діалекту створюється символічний універсум [5, с.102]. 

Символічний універсум – ієрархічна структура дискурсів. Ця складна будова 
складається з реальності повсякдення та квазіреальності (наприклад, соціологічні, 
правові, наукові, релігійні концепції). Квазіреальності також конституються 
дискурсами, але вже не повсякденними, а експертними. Коли повсякденний діяч 
одягає вбрання експерта (лікаря,  вченого,  поета),  він перетворюється на носія 
експертного дискурсу, який здебільшого підтримує існуючий універсум. Умовною 
межею між повсякденний дискурсом і експертним є інституалізація – 
інституалізований повсякденний дискурс перетворюється на експертний.  

Однією з рис цього універсуму є  його постійна зміна. Повсякденні дискурси 
перетинаються з експертними і навпаки. В цьому процесі і відбувається 
конструювання соціального знання і відтворення соціологічного дискурса. Варто 
зазначити, що всі найважливіші етапи соціокультурної динаміки пов’язані зі зміною 
ієрархії дискурсів, а відтак зі зміною символічного універсуму. Зокрема, релігійний 
дискурс поступився місцем науковому. Найважливішу роль у цьому процесі відіграє 
мова.  

Під час зміни конструкції символічного універсуму, на думку філолога В. 
Костомарова, мова демократизується. Найяскравіше демократизуються такі сфери 
літературного спілкування, як масова комунікація, а літературний канон зникає. 
Літературна мова стає менш визначеною, літературний стандарт стає менш 
стандартним. Цілком закономірним, вважає вчений, що після зникнення мовного 
канону з’являється інший [5, c. 104]. Таку ситуацію можна було відстежувати як і в 
20-роки ХХ століття,  так і зараз ми спостерігаємо подібні процеси.  Те ж саме 
відбувається і з «підмовами» - дискурсами. Зруйнована ієрархія дискурсів (дискурси 
соціалізму, робітничого класу, комунізму) поступово змінюється іншою ієрархією 
дискурсів (демократії, підприємництва, ринкової економіки). Коли ви 
використовуєте ці поняття то у свідомості індивіда з'являються певні образи 
(сукупності образів) і, що більш важливо, сукупності переконань. Наприклад - 
демократія -  добре,  нація -  це багато людей,  які живуть в одній країні й т.д.  У 
сучасному світі - ці метанаративи перебувають у стані кризи, вони втрачають свою 
універсальність. Уявлення людей стають все більш різноманітними і про 
універсальні схеми сприйняття стає говорити все важче. 

Релігійний дискурс, який за радянський часів був не прийнятний, змінив свій 
статус, отримавши широке визнання сьогодні. Отже народжується або набуває 
формалізації новий канон. Трансформація символічного універсуму спричиняє 
вибух дискурсів латентний за радянських часів. При цьому певні дискурси мали 
експертний характер, хоча і не були офіційно такими. Таким чином, повсякденність 
мала архів дискурсів (соціального знання), які розгорнулись за сприятливих умов. 
Поступово дискурси набувають певної структури розгортаються, інституалізуються.  
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Висновки.  По-перше, архів соціально знання закладений у повсякденності та 
можливий завдяки множині повсякденний світів. Один із світів повсякденності в 
процесі трансформації символічного універсуму постачає канонічні дискурси, 
включаючи літературний канон, т.п. мова є витоком зміни дискурсу. По-друге, 
соціологічний дискурс в такому сенсі постає як певні правила проказування, 
відображення соціального світу та соціологічної науки.  
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