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Хронотоп у соціологічному вимірі: попередній аналіз
Н.С. Скок1
Встановлено, що соціальний простір і соціальний час у сучасній соціологічній науковій думці переважно виступають як поняття, які не мають взаємної залежності та не об’єднані єдиною концепцією. Виявлено можливість їх
інтегрування для виміру соціального часу і простору за допомогою поняття «хронотоп».
Розглянуто поняття «хронотоп» та попередньо проаналізовано його ґенезу у соціологічному вимірі. Визначена
необхідність аналізу соціальних процесів, явищ, подій у соціології з позицій їх хронотопічності. Виявлено, що адекватне розуміння сучасності неможливе без аналізу соціального часу та соціального простору. З’ясовано, що у хронотопі має місце злиття просторових і часових характеристик в осмисленому і конкретному цілому, а також чергування
суб’єктивного – об’єктивного, що забезпечує зв’язок зовнішнього та внутрішнього.
Встановлено, що кардинальна зміна уявлень про простір і час, зокрема розуміння невіддільності часового і просторового визначень, у соціологічному вимірі можуть надати іншого соціального сенсу реальності у цілому або її
конкретній складовій, що потребує опису.
Ключові слова: соціальний час, соціальний простір, соціальний хронотоп, сфера сенсу соціальної реальності,
хронотопічність

Chronotope in the sociological dimension: a preliminary analysis
N.S. Skok2
The necessity of the introduction of the «time-space» concept’s sociological context («chronotope» by M. Bakhtin) has
been grounded. Theoretical and methodological basis of the study are some chronotop ideas, which had been described in the
papers of M. Bakhtin, E.Giddens, who are the representatives of phenomenological sociology, etc. In these papers, time and
space are understood as a fundamental interrelated forms that give sense to human experience and which are consistent. The
purpose of the article is to analyze the concept of «time-space» from a sociological point of view, as well as to suggest the possibilities of its use in a sociological context. The main categories are the chronotope social time and social space. It has been
shown that the idea of the chronotope reflects the significant importance of temporal and spatial relations. All processes, phenomena and conceptualized events, existing in society and human life, are included not only in the sphere of temporal-spatial
existence, but also in the realm of sense. Such senses doesn’t have material reality, they have a subjective meaning. In social
sciences, chronotope definition is inseparable from space. Due to the indissoluble unity (without merger), temporal and spatial
definitions of chronotope has a clear but abstract character.
Chronotope is interpreted as a combination of temporal and spatial characteristics (it is impossible to separate them),
which are seen as set of changes from general social to specific ones. The necessity to describe chronotope as the social sense
of reality in a whole or some of its specific component in particular, has been proven. The chronotopes of time and space are
united not only mechanically, the necessary alternation between subjective – objective ones can be detected. Sometimes space
is an objective then it is subjective. This alternation enables the communication of internal and external. Thus, social space
and social time in the modern sociology of scientific thought act mainly as concepts that have mutual dependencies and are not
united by the single concept. Due to this, the concept of «time-space» («chronotope») can be used in measuring of the social
time and space, as well as in finding a common direction and understanding of the socially significant importance of the social
reality’s description.
Keywords: social time; social space; social «time-space» («chronotope»); the scope of the meaning of social reality
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Хронотоп в социологическом измерении: предварительный анализ
Н.С. Скок3
Показана необходимость введения в социологический контекст понятия «хронотоп» (М. Бахтин). Теоретико-методологической основой исследования хронотопа являются положения, содержащиеся в трудах М. Бахтина, Э. Гидденса, представителей феноменологической социологии и др., которые рассматривают время и пространство как
фундаментальные взаимосвязанные формы, которые дают человеческому опыту смысл и последовательный характер. Целью исследования является анализ понятия «хронотоп» с социологической точки зрения, а также возможности его применения в социологическом контексте. Основными категориями хронотопа выступают социальное время
и социальное пространство. Показано, что понятие хронотопа отражает существенную взаимосвязь временных и
пространственных отношений. Все существующие в обществе и жизнедеятельности человека процессы, явления ,
события осмысливаются, то есть включаются не только в сферу временно-пространственного существования, но и в
смысловую сферу. Эти смыслы не относятся к материальной реальности, они имеют субъективный смысл. В социальном хронотопе временное определение неотделимо от пространственного. Поскольку неразрывное единство (но без
слияния) временных и пространственных определений в хронотопе имеет четкий, но абстрактный характер. Социальная реальность является смысловой. Хронотоп трактуем как сочетание характеристик временных и пространственных
(неотделимость временного и пространственного определений), которые проявляются как движение социальных
смыслов в осмысленном и конкретном целом. Хронотоп позволяет выявить социальный смысл реальности в целом или
ее конкретной составляющей, что требует описания. В хронотопе время и пространство объединяются не механически, в нем можно обнаружить обязательно чередование субъективного – объективного. Если пространство объективно,
то время – субъективно. Такое чередование обеспечивает связь внешнего и внутреннего. Таким образом, социальное
пространство и социальное время в современной социологической научной мысли преимущественно выступают как
понятия, которые не имеют взаимной зависимости и не объединяются единой концепцией. Благодаря понятию «хронотоп» их можно интегрировать для измерения социального времени и пространства, а также найти общее направление
и социально-значимый смысл при описании социальной реальности.
Ключевые слова: социальное время, социальное пространство, социальный хронотоп, сфера смысла социальной
реальности
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Постановка проблеми. Сучасна соціологічна
думка постала перед необхідністю введення у соціологічний контекст поняття хронотопу. Кожна епоха,
суспільство, етап життя суспільства, людського життя потребує своєї концептуалізації, котра неможлива
без трактування соціальних процесів, явищ у їх хронотопічному перебігу. Хронотоп кожного суспільства потребує «свого соціального образу, теоретично
чіткого уявлення про себе самого, в якому соціальна
ситуація могла би бути адекватно відтворена у всіх
фрагментах» [9, с. 36]. Вивчення у контексті хронотопу передбачає розвідки у просторово-часових характеристиках. У роботах соціологів мають місце
дослідження переважно соціального простору. Існує
думка, що «в єдності суспільного простору-часу гостро збільшилося значення першої складової» [10, с.
57]. Таким чином, соціальний простір у межах соціології «поглинає соціальний час, перетворюючи його
на деякий службовий механізм…, призводить до розриву соціального хронотопу на простір і час…» [7,
с. 112]. Водночас більшість соціальних аналітиків
розглядають час і простір лише як оточення, в якому
відбувається діяльність. Тобто, «не беручи до уваги
останні роботи географів, можна сміливо стверджувати, що вчені-суспільствознавці зазнали невдачі у
спробах уявити і проаналізувати форми організації
соціальних систем в часі і просторі» [3, с. 174]. Таким чином, трансформації уявлень про час і простір,
що відбуваються у сучасному світі, актуалізують питання адекватного хронотопічного освоєння соціальної реальності.
54

Аналіз досліджень і публікацій. Основними категоріями хронотопу виступають соціальний час і соціальний простір. Проблематика дослідження часу
і простору цікавила значну кількість дослідників
соціально-гуманітарного напрямку. У даній роботі ми не будемо давати їх повний опис. Зупинимося
лише на близьких до заявленої проблематики. Дослідження соціального часу здійснювалися у роботах
К. Абульханової-Славської, А. Бергсона, Е. Гусерля, М. Гайдеггера, Е. Гідденса, Є. Головахи, Ж. Гурвіча, Е. Дюркгейма, А. Давидова, С. К’єркегора,
Т. Лукмана, Дж. Міда, Р. Мертона, Н. Наумової,
Ж. Проновоста, Н. Паніної, П. Сорокіна, Ж.-П. Сартра,
М. Трубнікова, П. Штомпки, А. Шюца, В. Яковлева,
К. Ясперса, В. Ярської та ін. [12, с. 27-34]. Досліджуючи різні аспекти соціальної структури, функціонування суспільства, просторових феноменів суспільного життя до проблем соціального простору
апелювали Дж. Александер, З. Бауман, П. Бурдьє,
Е. Гуссерль, Е. Гідденс, Г. Зіммель, І. Кононов, А. Лефевр, А. Петренко-Лисак, П. Сорокін, О. Філіппов,
Е. Штрекер та ін.
Взаємовплив часу і простіру у дослідженнях
соціальної реальності розглядався переважно у роботах феноменологічної спрямованості. Зокрема,
дослідження соціально-просторових позицій у повсякденному житті (А. Щюц), просторово-часових
характеристик у процесі конструювання соціальної
реальності (П. Бергер, Т. Лукман). Розкриваються
просторово-часові характеристики у контексті теорії структурації суспільства (Е. Гідденс), соціальної
«Грані». 2016. 139(11)

ГРАНІ
структури (Р. Мертон), інтеграції сучасного суспільствознавства (В. Кемеров), глобалізаційних процесів
(М. Кастельс) та ін. Однак, у даних джерелах концепція хронотопу не була сформульована.
Теоретико-методологічною основою дослідження
хронотопу виступатимуть положення, що містяться у
працях М. Бахтіна, Е. Гідденса, представників феноменологічної соціології та ін., які дозволяють розглядати час і простір як фундаментальні взаємозалежні
форми, що надають людському досвіду сенсу та послідовного характеру.
Мета дослідження – аналіз поняття «хронотоп»
з соціологічної точки зору та можливості його застосування у соціологічному контексті.
Виклад основного матеріалу. Основною категорією дослідження виступатиме соціальний хронотоп,
як певний конструкт, що містить авторське розуміння
понять соціального часу та простору, які є основними
категоріями хронотопу та виступають «методологічними принципами у вивченні будь-яких проблем» [5].
Існують різні напрямки досліджень і трактувань поняття «соціальний час». Соціальний час відрізняється від інших форм прояву часу, оскільки він
пов’язаний не просто з фізичним існуванням людини,
а насамперед, як зазначає більшість дослідників, із
людською діяльністю, що складає зміст соціального
часу. На відміну від часу астрономічного, соціальний
час має якості, а не тільки кількість, які допомагають
виявляти ритми існування, пульсацій суспільств, у
яких вони існують. Під соціальним часом розуміють
час життєдіяльності людей у суспільстві, що існує у
певному соціальному просторі та може бути зафіксований через «зміну або рух одних соціальних явищ
за допомогою інших соціальних явищ, …поєднуючи
тривалість, послідовність, співіснування, розміри і
результати діяльності, котрі змінюють один одного»
[12, с. 35].
Соціальний простір розглядають, по-перше, як
порядок соціальних позицій, наприклад статусів, що
співіснують таким чином, що заняття однієї позиції
виключає заняття іншої [15, с. 50, 118]. По-друге, як
характеристику будь-якого простору (зони, території, місця, регіону), оскільки його складові (кордони,
об’єкти) мають соціальне походження. І, по-третє,
як фізичний простір, оскільки на нього проектується принцип розподілу і співвіднесення соціальних
позицій [15, с. 262]. Соціальний простір визначається як система соціальних відносин між людьми, що
відчувається ними інтуїтивно. Соціальні відносини численні і різноманітні, тому соціальний простір
має бути багатовимірним [14, с. 38]. Існує думка, що
у соціології дослідники більшою мірою приділяють
увагу соціальному простору, одиницею якого соціального простору вважається соціальний статус. Соціальний час «приховано присутній у схемі соціального
статусу, але він особливим чином законсервований,
оскільки зведений до простого відтворення функцій, повторення позицій. ...За дужками залишаються
проблеми розвитку особистості, що впливають на
статусну форму, і більш загальні проблеми існування поля соціальності в часі» [7, с. 111]. Часовість не
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генерується як автономна діяльність суб’єкта, «людська участь у конструюванні доброго чи злого часу
реальна лише в соціальному проекті, екзистенція і
тимчасовість не мають тотальної відмежованості від
зовнішнього світу» [11]. Під соціальним простором
розуміємо систему соціальної взаємодії (відносин,
дій) послідовної та одночасної, об’єднаної порядком
розв’язання певної проблеми, яка може бути безпосередньою або опосередкованою (такою, що не підпорядковується фіксованому фізичному простору) на
різних рівнях соціальної реальності.
Оскільки для будь-якого часового періоду характерні символи, цінності, правила і орієнтації, яких
дотримуються певні спільноти, групи [13, с. 168],
індивіди, то формування досвіду у просторі й часі є
очевидною необхідністю повсякденного життя людини [3, с. 82]. Саме тому дослідження соціальної
реальності та життєдіяльність особистості у ній потребує тлумачення з точки зору соціального хронотопу (єдності просторових і часових характеристик, їх
взаємовпливу), а не просто матеріального простору й
астрономічного часу.
Одним з перших у науковій літературі почав
уживати поняття хронотопу А. Ухтомський, який розумів його як точку існування, в якій перетинаються час і простір… [2]. Він запевняв, що «хронотоп
прийшов на зміну старим уявленням про час та простір. У його теорії хронотоп трактувався як поєднання сучасного майбутнього та минулого, тобто як
синкретична категорія психологічного часопростору
людини» [8, с. 7]. Особливий інтерес для нашої роботи становить поняття «хронотоп», використовуване
М. Бахтіним. Його концепція ущільненого, «художньо-зримого» часу й «інтенсифікованого» простору
склалася в 30-х роках, але здобула популярність лише
в 70-х рр. ХХ ст. [8, с. 7].
М. Бахтін відзначав великі евристичні можливості цього поняття. Введення термінів, запропонованих
М.Бахтіним, у соціологічний контекст має дискутивний характер, однак існує думка, що «практично всі
поняття Бахтіна несуть в собі соціологічне значення,
хоча ступінь і форма їх вираженості може бути різною» [6]. Поняття хронотопу, на думку М. Бахтіна,
відображає «суттєві зв’язки часових і просторових
відносин. …Цей термін застосовується у математичному природознавстві та був введений і обґрунтований на ґрунті теорії відносності (Ейнштейна). … Нам
важливий вираз у ньому нерозривності простору і
часу …» [1, с. 9].
Соціальне життя відбувається і створюється за
рахунок перетину присутності та відсутності у «поступовому витіканні» часу і «непомітному зникнення» простору [3, с. 202]. Водночас усі існуючі у суспільстві та життєдіяльності людини процеси, явища,
події певним чином осмислюються, тобто включаються не тільки в сферу часово-просторового існування, а й у смислову сферу. Які б не були ці смисли,
щоб увійти в досвід (притому соціальний) індивіда,
вони мають прийняти будь-який часово-просторовий вираз, тобто прийняти знакову форму [1, с. 192193]. Ці смисли не належать матеріальній реальнос-
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ті, вони мають суб’єктивний зміст, тому «їх рух не
можна простежити в земній атмосфері або виміряти
хронометром. Його потрібно фіксувати ідеальними,
а не матеріальними інструментами. Такими інструментами служать поняття соціальний простір і соціальний час» [14, с. 38]. Будь-яке входження у сферу
смислів, за визначенням М. Бахтіна, «відбувається
тільки через брами хронотопів» [1, с. 193]. У хронотопі має місце злиття просторових і часових прикмет в осмисленому і конкретному цілому [1, с. 10].
У хронотопі зустрічі М. Бахтіна, «часове визначення
(«в один і той же час») невіддільне від просторового
визначення («в одному і тому ж місці»). І в негативному мотиві – «не зустрілися», «розійшлися» – зберігається хронотопічность» [1, с. 23]. У соціальному
хронотопі, на нашу думку, так само часове визначення невіддільне від просторового. Оскільки нерозривна єдність (однак без злиття) часових та просторових визначень у хронотопі має елементарно чіткий,
формальний, майже математичний характер. Але,
звичайно, характер цей абстрактний [1, с. 23]. Соціальна реальність побудована із тих смислів, що
конституюють соціальні актори у своїх взаємодіях,
тобто є реальністю смисловою (А. Шюц). Під хронотопом у соціологічному контексті будемо розуміти
поєднання характеристик часових і просторових (невіддільність часового і просторового визначень, за
М. Бахтіним) через рух соціальних змістів у осмисленому і конкретному цілому. Хронотоп дозволить
виявити соціальний сенс реальності у цілому або її
конкретної складової, що потребує опису. «У хронотопі час і простір поєднуються не механічно. <…>
У хронотопі обов’язкове чергування суб’єктивного
– об’єктивного. Якщо простір об’єктивний, то час –
суб’єктивний. Таке чергування забезпечує зв’язок
зовнішнього та внутрішнього (власного) світів» [4,
с. 23]. Хронотопічність виявляється на всіх рівнях
організації життя суспільства як на рівні структур,
так і на рівні особистості (можна виділити хронотоп
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макро- та мікросоціальний) та виступає підґрунтям
смислового простору. Наприклад, говорячи про хронотоп особистості, можна виділити певну кількість
його складових. Зокрема, у понятті «життєвий шлях»
маємо злиття об’єктивних просторових характеристик та суб’єктивного перебігу часу у них; у понятті
«просування кар’єрними сходами» бачимо поєднання
суб’єктивних просторових характеристик (рух у просторі соціальної ієрархії конкретного напрямку) та
об’єктивних часових подій (конкретні дії, що необхідно виконати, та події, котрі потім відбуваються) і
т.д.
Висновки. Зважаючи на вищевикладене, можна зазначити, що виявлено можливість соціологічної інтерпретації поняття «хронотоп». Адекватне
розуміння сучасності неможливе без аналізу соціального часу як часу існування, функціонування й
зміни спільнот та соціального простору як системи
соціальної взаємодії (відносин, дій) послідовної та
одночасної як безпосередньої, так і опосередкованої
на різних рівнях соціальної реальності. Соціальний
простір і соціальний час у сучасній соціологічній науковій думці переважно виступають як поняття, які
не мають взаємної залежності та не об’єднані єдиною концепцією. Поняття «хронотоп» допоможе їх
інтегрувати для виміру соціального часу і простору,
а також завдати загального спрямування та віднайти соціально-значущий сенс при описі соціальної
реальності. Як різні хронотопи можуть сприйматися системи суспільства, також хронотоп може бути
осмислений на особистісному рівні, поєднуючи відмінні реальності соціального часу та структуруючи
соціальний простір. Найближчі перспективи подальших досліджень хронотопу у соціологічному вимірі
бачимо у теоретичному осмисленні макро- та мікросоціального хронотопів. Також вважаємо за необхідне
акцентувати увагу на побудуванні типології та ієрархії хронотопів, що дозволить подати більш конкретні
уявлення про їх зміст.
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