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ІНТЕРВ’Ю З РЕНДАЛОМ КОЛІНЗОМСвітлана 
Матвієнко

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 

«…Творчість постає через засвоєння смислу 

навколишнього культурного поля і через емоційний 

заряд власної позиції у конкурентних мережах … отже, 

повністю ізольований відлюдник не міг би створити твір, 

який ми розглядали би як геніальний…»

Рендал КОЛІНЗ

Ідея цього інтерв’ю виникла досить давно, після то-

го, як до автора цього матеріалу потрапила в руки 

фундаментальна праця Рендала Колінза «Соціо-

логія філософій: ґлобальна теорія інтелектуального 

об міну» (1998). Увагу автора до постаті Рендала 

Колінза привернув Михайло Мінаков (доктор фі-

лософських наук, доцент кафедри філософії та релі-

гіє знавства Національного університету «Києво-

Мо ги лянська академія»; президент Фонду якісної по-

літики), який також приєднався до цієї «онлайн» 

розмови. 

Рендал Колінз — професор соціології Пенсиль-

ванського університету. Здобув престижну освіту в 

Гарварді, де слухав лекції Т. Парсонса, В. Квайна, 

П. Тиліха, Б. Мура. Докторський ступінь отримав у 

Берклі (Каліфорнія) (1964—1969), де його вчите л я-

ми та колеґами стали Г. Блумер, І. Ґофман, Р. Бен-

дикс, А. Стинчкомб. Після цього він почав викла-

дати у Каліфорнійському університеті Лос-Ан-

д же леса, де познайомився з Г. Ґарфінкелем. Рендал 

Колінз стажувався у Вищій нормальній школі (Па-

риж), Віденському університеті, Лундському уні-

верситеті (Швеція), у Кембриджі та декількох ні-

мецьких академічних центрах. На початку 1970-х 

років разом з П. Бурдьє та Е. Ґоулднером заснував 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 3 113

Інтерв’ю з Рендалом Колінзом 

журнал «Теорія та суспільство» («Theory and Society»). Серед його основ-

них праць варто назвати такі: «Соціологія конфлікту: у напрямку до по-

яснювальної науки» [Collins, 1975], «Суспільство дипломів: історична 

соціологія освіти та стратифікації» [Collins, 1979b], «Соціологія від сере-

дини століття» [Collins, 1981], «Соціологічний інсайт» [Collins, 1982], «Ве-

берівська соціологічна теорія» [Collins, 1986] (у цій праці автор теоретично 

передбачив розпад Радянського Союзу на підставі дедуктивного висновку 

із загальної геополітичної теорії), «Теоретична соціологія» [Collins, 1988], 

«Соціологія філософій: ґлобальна теорія інтелектуального обміну» [Co-

llins, 1998], «Макроісторія: есе із соціології довготривалих історичних 

процесів» [Collins, 1999]. Також варто відмітити його детективний роман 

«Випадок філософського кола» [Collins, 1979a], де Шерлок Голмс зустрі-

чається з Бертраном Раселом та іншими філософами для порятунку Захід-

ної цивілізації. 

Не можна не відзначити надзвичайної продуктивності професора 

Колінза, ґрунтовного історико-соціологічного кругозору, вишколу його 

теоретичного мислення і надзвичайної яскравості та «живості» текстів; 

влас ним прикладом він наочно підтверджує одну зі своїх головних тез що-

до творчості будь-якого мислителя й інтелектуала, яка є результатом його 

минулих мережевих взаємодій. Переконатися в цьому можна, ознайомив-

шись із блоґом професора Колінза «Соціологічне око» (http://so cio logi-

ca l-eye.blogspot.com/), який реґулярно поповнюється новими думка ми, ідея-

ми та міркуваннями знаного вченого. 

Автор цього матеріалу має глибоке переконання, що таке інтерв’ю бу-

де пізнавальним та корисним для філософської спільноти України. 

Світлана Матвієнко: Шановний пане Колінзе, які моменти Вашого 

дитинства Ви пам’ятаєте краще за все? І як Ваші батьки вплинули на ваше 

майбутнє? 

Рендал Колінз: Мій батько був дипломатом, і наприкінці Другої світової 

війни він отримав посаду у Берліні. Одним із моїх ранніх спогадів, ще коли 

я був маленькою дитиною, є розбомблений Берлін 1946 року. Моя мати го-

ворила, що там були місця в парку, де ми не могли гратися через те, що там 

зберігалися боєприпаси. Чіткий спогад — це група російських солдат, які 

просили дозволу зайти до саду нашого будинку (в американській зоні), щоб 

викопати тіло мертвого солдата. Вплив цих досвідів зробив мене свідомим 

проблеми конфлікту з раннього віку. 

С. М.: Чи могли б Ви розповісти нашим читачам про Ваші студентські 

роки в Гарварді та досвід перебування в університеті Берклі шістдесятих 

років? Наскільки мені відомо, багато видатних професорів університету 

визнали Ваш професійний рівень і були високої думки про Вас. Чи був 

хтось, кого Ви хотіли наслідувати? 



114 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 3

Світлана МАТВІЄНКО

Р. К.: Упродовж 1959—1963 у 

Гарварді найбільше враження як учи-

телі справляли психологи, зокрема 

Джером Брюнер і Берес Фредерик 

Скі нер, та соціальний теоретик Тал-

кот Парсонс. Я спочатку був сту-

дентом-психологом, але також відві-

дував лекції Парсонса, що дуже вра-

жали на предмет соціологій релігії 

Еміля Дюркгайма та Макса Вебера. 

У Берклі я відійшов від парсонсів-

ського функціоналізму, але підтри-

мав його акценти щодо емоційного, 

колективного ресурсу соціальної со-

лідарності та соціального символіз-

му. 1964—1968 роки були періодом 

мобілізації студентського політич-

ного руху. Спочатку рух був зорієн-

тований на ненасильницьку тактику руху за громадянські права / расову 

інтеґрацію; за кілька років угруповання руху стали більш войовничими, 

дехто пристав до маоїзму й навіть намагався вдаватися до партизанських 

методів боротьби. Я залучився до руху на його початкових етапах (у нена-

сильницькій фазі) і належав до числа марксистів. Суперечність між Мар-

ксом і Парсонсом була розв’язана, принаймні для мене, через інтерпре-

тацію Вебера як теоретика конфлікту зі складнішою, багатовимірною тео-

рією конфлікту (класові, статусні та владні конфлікти). У той же час, серед 

найвпливовіших соціологів Берклі були мікросоціологи Герберт Блумер 

(лідер символічного інтеракціонізму) та Ірвінг Ґофман. Від них я перейняв 

акценти мікроінтеракції як базису макросоціологічних структур. Зрештою 

я дійшов висновку, що Дюркгаймове теоретизування (особливо теорія 

релігійних ритуалів) є гарним підґрунтям для теорії мікроінтеракції і 

що поєднання дюркгаймівської, ґофманівської і символічної інтеракції 

на мікрорівні допомагає пояснити виміри конфлікту на веберівському 

макрорівні. 

С. М.: Ви є автором багатьох книжок з різних професійних сфер. Які 

Ваші книги найбільше Вам до вподоби? Чи вважаєте Ви їх такими, що 

вдалися?

Р. К.: Мені завжди видаються кращими мої останні книги. «Соціологія 

філософій» [Collins, 1998] писалася більш як 20 років, я ж до цих пір зна-

ходжу змістовну інформацію для читання зі спеціалізованих тем. Книга 

2004 року «Ритуальні ланцюжки взаємодії» [Collins, 2004], мабуть, моя 

Рендал Колінз
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краща систематична робота з теорії. І зараз я випускаю (початок 2008 ро-

ку. — С. М.) книгу «Насильство: мікросоціологічна теорія» [Collins, 2008], 

яка, маю надію, стане моєю найуспішнішою книгою; я вірю, що це най-

більш різнобічна інтеґрація емпіричного матеріалу, плюс більш інновацій-

на теорія стосовно такої важливої теми, як насильство.

С. М.: Ви також випробували себе як письменник. У чудовій новелі 

«Випадок філософського кола» Ви писали про зустріч Бертрана Расела з 

Шерлоком Голмсом з приводу спасіння Західної цивілізації. Чому Ви на-

писали про філософів? Ви справді вважаєте, що філософи можуть зробити 

це? І що Ви думаєте про це зараз?

Р. К.: «Випадок філософського кола» [Collins, 1979a] був написаний 

швидкома, як побічний проект, a jeu d’esprit 1, коли я працював над «Со-

ціологією філософій». Я уклав парі з друзями, що зможу написати детек-

тивну новелу за три тижні. Формулою було зімітувати книжку про Шерлока 

Голмса, в яких детектив зустрічає реальних історичних персон. Майже ко-

жен персонаж у книзі реальний, але сюжет, звичайно, вигаданий — і по-

в’язаний з інтересом до окультизму та психоделічних наркотиків, які з’я-

вилися на початку XX століття і в шістдесятих. 

С. М.: Чи Ви погоджуєтеся, коли люди кажуть, що Ви — «макросо-

ціолог»? Що для Вас означає соціологія? Як ця дисципліна відрізняється 

від інших?

Р. К.: Я є одразу і макросоціологом і мікросоціологом. Це означає, що 

я працюю у сфері довготермінових історичних змін і великих структур; але 

й у сфері деталізованих процесів, звертаючись до змін, емоцій та внутріш-

ніх розмов, що формують мислення. «Соціологія філософій» показує одно-

часно обидва ці рівні, великі компаративні структури світової інтелекту-

альної мережі і мікросоціологію індивідуального мислителя, включеного в 

ці мережі. Це є мікро-макрозв’язок. 

С. М.: У книзі «Соціологія філософій: ґлобальна теорія інтелекту-

ального обміну» (1998) Ви стверджуєте, що творча робота мислителя ви-

пливає з його колишніх мережевих взаємодій. Чи вірите Ви у відлюдьку-

ватого генія? 

Р. К.: Практично немає винятків, коли б ізольовані індивіди ставали 

відомими своєю творчою працею у філософській та науковій царинах. З 

аналізу мережі видно також, що відомі артисти та музиканти тісно залучені 

до мереж. Я ладен стверджувати, що творчість постає через засвоєння смис-

лу навколишнього культурного поля і через емоційний заряд власної по-

зиції у конкурентних мережах; отже, повністю ізольований відлюдник не 

міг би створити твір, який ми розглядали би як геніальний. Образ, або 

1 Гра розуму (фр.).



116 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 3

Світлана МАТВІЄНКО

міфологію відлюдькуватого генія було вигадано в XIX столітті роман-

тичними мислителями з ідеологічних причин, що я й пояснюю в останньо-

му розділі «Ритуальних ланцюжків взаємодії». 

С. М.: Чому Ви аналізували філософію? Ваша книга розкриває один з 

найважливіших аспектів сучасного суспільства — трансформацію інтелек-

туальної сфери, знань та інформації, як і шляхів їх поширення. Чи вважає-

те Ви, що це стає домінантним чинником соціального розвитку на рівні 

матеріального виробництва? 

Р. К.: Я обрав філософів, бо за ними — найдавніша інтелектуальна 

роль, з якої виходять майже всі інші інтелектуальні спеціальності, включ-

но з науковими. Організаційним базисом для філософів (та інтелектуалів 

інших спеціалізацій) звичайно були навчальні осередки, що свого часу пе-

ребували всередині церкви, а після XIX століття перетворилися на секуля-

ризовані інститути. Сфера знання та інформації набула більшої значущості 

наприкінці XX століття, і це триває й у XXI столітті, тому що ці навчальні 

заклади мали розширюватися, аби навчати більшу частину населення. 

Причиною для такого розширення освіти, однак, є не те, що люди мають 

більшу жагу знань, а те, що через інфляцію документів про освіту люди по-

требують більше років навчання, щоб отримати сертифікат, який матиме 

вагу на ринку праці. За іронією долі, гадаю, зараз є менше поваги до зна-

ння, ніж у попередні століття, тому що багато людей є студентами, але не з 

інтелектуальних міркувань.

С. М.: Що можна порадити людям, які щойно розпочинають свою 

кар’єру? Як стати кращим у своїй професії? У Вас є праця про освітні про-

блеми «Функціональна і конфліктна теорії освітньої стратифікації» (1971). 

На Вашу думку, чи є зараз якісь проблеми в освітньому процесі в нашому 

ґлобалізованому суспільстві?

Р. К.: Я відповім на це запитання, продовживши попередню відповідь. 

Ми живемо в період, коли значно збільшилася кількість студентів універ-

ситетів і загальне число університетів загалом. Це зумовлює набагато біль-

ше конкуренції, більше спроб прокладати собі шлях крізь масу бюрокра-

тичних процедур відбору. Але навіть тут шлях до успіху (я маю на увазі го-

ловним чином інтелектуальний успіх), здавалося б, як і в минулому, полягає 

в тому, щоб увійти до мережі (вже успішної) інтелектуалів, а потім шукати 

можливості для перетворення мережевих ідей та методів через нові комбі-

нації. Залучення до двох різних мереж і поєднання їхньої роботи було 

успішним шляхом у минулому.

С. М.: Чи були якісь політичні моменти, що впливали на Ваші роботу і жит-

 тя після Ваших наукових досліджень різноманітних геополітичних проблем? 

Р. К.: Як я говорив у відповіді на перше запитання, я почав набувати 

обізнаності в геополітиці з дуже раннього віку. Оскільки мій батько був 
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дипломатом, ми жили в різних куточках земної кулі; ми перебували в По-

сольстві США у Москві впродовж сталінського періоду і коли вибухнула 

Корейська війна; пізніше, у 1960-му ми були в Латинській Америці, коли 

тривало протистояння між комуністичним громадянським рухом і амери-

канською антикомуністичною програмою розвитку. Я прилучився до анти-

воєнного руху в Берклі в 1960-х. Звідси моє зацікавлення гонитвою ядер-

них озброєнь та її небезпекою. Вперше я виклав аналіз прийдешнього роз-

паду СРСР 1980 року, під час виборчих перегонів у США між Картером та 

Рейґаном; я мав намір спростувати заяви, задіювані кампанією Рейґана, 

буцімто США відстає у гонитві ядерних озброєнь з СРСР. Я довів проти-

лежне, що це на СРСР чатує загроза розпаду. 

С. М.: Ви передбачили і проаналізували розпад СРСР. Що Ви можете 

сказати в цьому контексті про Україну на світовій геополітичній мапі?

Р. К.: Україна має складне внутрішнє становище, з великими силами нав-

коло неї. Вона може приєднатися до НАТО чи Європейського Союзу і та-

ким чином стане маленькою частиною великої федерації, але це покладе 

лінію фронту дедалі більшої ворожості Росії. Як альтернатива, вона може 

встановлювати дружні зв’язки з Росією, що означає зникнення української 

національної ідентичності. Можливо, Україні краще діяти як буферна дер-

жава , зберігаючи незалежність від обох сторін. Це інколи є перевагою, як 

ми можемо бачити у випадку зі Швейцарією. 

Михайло Мінаков: Поширеною є думка, що лишень у кількох культур / 

цивілізацій існує філософія як їхня невіддільна частина. Ті, хто підтримує 

цю думку, наводять приклади греків, німців тощо. В Україні є два проти-

лежні табори: ті, хто каже, що Україна дала Григорія Сковороду і Памфіла 

Юркевича, а тому ми належимо до числа «благословенних філософією» 

культур; інші наполягають на тому, що філософія має бути процесом, а не 

несподіваним вибухом, хай навіть спричиненим кількома не пов’язаними 

між собою мислителями, — таким чином, українська культура ніколи не 

мала філософії як невіддільної частини. Яка Ваша думка з приводу цього 

поділу філософських / нефілософських культур? Якщо Ви не згодні з цим, 

які у Вас підстави? А якщо згодні, яка Ваша думка щодо української фі-

лософії? Крім того, що відбувається з культурою, в якій філософія є її не-

віддільною частиною?

Р. К.: Що було джерелом великого впливу грецької та німецької фі-

лософської культур? Відповідь на це питання — не тільки у змісті їхніх 

культур, а й у соціальних інститутах культурного виробництва. Стародавні 

греки винайшли те, що ми тепер називаємо вищою освітою: це покоління 

учнів Сократа, який створив школи не для дітей, щоби вчити елементарній 

грамотності, а для дорослих, для розвитку знань на високому рівні. Вчителі 

для дітей ніколи не мали великого престижу, але вчителі молоді, позаяк 
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вони розширюють поняття вищого знання, можуть стати героями куль-

тури. Крім того, німці розробили нову інституційну базу: дослідницький 

університет, вільно «відрізаний» від релігійного контролю, де професори 

мали змогу зробити свою кар’єру на основі нових досліджень (це універ-

с итети, винайдені Фіхте, Гумбольдтом і Геґелем). Всі з нас і в інших части-

нах світу є спадкоємцями грецьких та німецьких винаходів — не стільки 

тому, що ми дотримуємося грецьких чи німецьких ідей, скільки тому, що 

ми прийняли їхні інститути і методи виробництва знання. 

Чи продовжується культура, де філософія є невіддільною частиною? У 

світовій історії я не бачу жодних випадків такої тяглості впродовж дуже 

тривалого часу. Німецька філософія від Канта до Вітґенштайна і Гайдеґе ра 

була дуже важливою, але в той же історичний час німецькі університети 

також розробили сучасні дисципліни мовознавства, історії, хімії, матема-

тики тощо. Грецька культура була не лише філософською, а стосувалася й 

інших галузей навчання; школи риторики тривалий час були важливішими, 

ніж філософські школи, а пізніше філософія і риторика випередили зрос-

тання нових релігійних шкіл. Наприкінці XX й у XXI столітті філософія живе 

і далі, але як спеціалізована дисципліна. Багато досягнень в інтелектуаль-

ному житті відбуваються в царинах за межами філософії, які колись відга-

лузилися від неї. До того ж продовжують формуватися зв’язки і комбінації 

між філософією і цими іншими галузями (наведу тільки два приклади: об-

мін між філософією і соціологією чи філософією і теорією літератури).

С. М.: Що би Вам хотілося побажати нашим читачам?

Р. К.: Моя порада для інтелектуалів —дотримуватися інтернаціональ-

ної орієнтації. В межах історичного часу важливі інтелектуальні мережі 

були, як правило, інтернаціональними: китайські мислителі прибули до 

середньовічної Індії й започаткували новий рід у Китаї; пізніше те саме 

сталося з японськими мислителями, які тимчасово перебували в Китаї і 

повернулися розвивати свою творчість до Японії. Взаємообміни такого 

роду між ісламським світом і європейським християнським світом у сере-

дні віки мали важливе значення. У XIX та ранньому XX століттях важливі 

мережі взаємодій існували між Німеччиною, Францією та Англією, а піз-

ніше простяглися до Атлантики. Структуралістський рух у Франції в сере-

дині XX століття був розвинутий завдяки міґрації російських формалістів, 

за посередництва Празького [лінґвістичного] гуртка 2. Цей рух в різних на-

прямках, долаючи національні кордони, був дуже важливим у минулому й 

залишатиметься таким і в майбутньому.

2 Pražský lingvistický kroužek.
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