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Передмова

Коли йдеться про соціологію, аматорську чи професійну, то 
кожне посилання на “реальний світ”, навіть якщо це посилання на 
явища фізичного або біологічного характеру, є посиланням на 
організовану діяльність повсякденного життя. Таким чином, у 
протилежність певним теоріям Дюркгайма, які навчають, що 
об’єктивна реальність суспільних фактів - це фундаментальний 
принцип соціології, стверджується і застосовується як стратегія 
наукового дослідження, що об’єктивна реальність суспільних фактів 
як безперервна реалізація узгодженої діяльності повсякденного 
життя разом із узвичаєними, конкретними способами цієї реалізації, 
що засвоюються, застосовуються й приймаються як належне члена
ми даного суспільства, є для тих, котрі здійснюють соціологічні 
студії, фундаментальним феноменом. А що це фундаментальний 
феномен для практичної соціології, то це також головний предмет 
етнометодологічних досліджень. Етнометодологічні дослідження 
аналізують повсякденну діяльність як методи, застосовувані 
членами суспільства для перетворення цієї діяльності на видимо- 
раціональну-й-придатну-для всякої-практичної-мети, тобто “пояс
ненну”, як способи організації банальної буденної діяльності. Ре
флексивність цього феномена є прикметною характеристикою прак
тичних дій, практичних обставин, повсякденного знання суспільних 
структур і практичних соціологічних міркувань. Дозволяючи нам 
локалізувати та вивчити їхнє виникнення та їхнє поширення, 
рефлексивність цього феномена лежить у основі їхнього вивчення.

їхнє вивчення має на меті з’ясувати, як актуальна узвичаєна 
діяльність членів суспільства включає в себе методи, що допомага
ють полегшити аналіз практичних дій, практичних обставин по
всякденного знання суспільних структур та практичного соціоло
гічного мислення; а також відкриває формальні властивості 
повсякденних, підпорядкованих практичному здоровому глуздові 
дій “ізсередини” актуальних середовищ як безперервну реалізацію 
цих середовищ. Формальні властивості не можуть добути свої 
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гарантії з жодного іншого джерела й у жоден інший спосіб. А що 
це так, то завдання нашого дослідження не можуть бути виконані 
за допомогою вільної гри уяви, конструктивного аналітичного 
теоретизування, імітацій або рецензій на книжки, а тому ми не 
приділяємо їм особливої уваги, цікавлячись лише тими їхніми 
варіантами, котрі можна розглядати як організовано розташовані 
методи практичних умовиводів. Так само ми не маємо вагомих 
підстав сваритися з практичними соціологічними висновками або 
чимось подібним чи намагатися відкоригувати їх, адже професійні 
соціологічні дослідження наскрізь практичні, й хоча суперечки 
між тими, котрі здійснюють професійні дослідження, та етномето- 
дологією можуть становити інтерес як феномени етнометодологіч- 
них студій, ці суперечки не слід сприймати всерйоз.

Етнометодологічні дослідження не мають на меті форму
лювати чи обговорювати корективи. Вони не дають ніякої користі, 
коли в них привноситься елемент іронії. Хоча вони й роблять свій 
внесок у підготовку рекомендацій щодо застосування соціологіч
них методів, їх у жодному випадку не можна розглядати як допов
нення до “стандартної”’ процедури, бо вони відрізняються від неї. 
Вони не змогли б дати рекомендації щодо організації практичних 
дій, якби ми раптом відкрили, що практичні дії є ліпшими або 
гіршими, ніж їх зазвичай вважають. Не шукають вони також 
гуманістичних аргументів і не намагаються встановити рамки 
дозволених дискусій щодо теорії.

Протягом останніх десятьох років група, до якої приєдну
валося все більше й більше людей, здійснювала етнометодологічні 
студії, розглядаючи їх як свою повсякденну роботу. Це - Еґон Бі г- 
нер, Аарон В. Сикурел, Ліндсей Черчил, Крег Мак-Ендру, Майкл 
Моерман, Едвард Роуз, Гарві Сакс, Емануел Шеглов, Девід 
Садноу, Д. Лоренс Відер та Дон Цимерман. Гарві Сакс заслуговує 
на окрему згадку за свої чудові праці та лекції, в яких критика 
знаходила собі багату поживу.

Завдяки їхнім дослідженням були опрацьовані методи, 
застосування яких визначило сферу соціологічних феноменів: це - 
формальні властивості повсякденної діяльності як практичної 
організаційної реалізації. Нині готується до друку або вже друку
ється монографія досить великого обсягу. Наша книжка - частина 
цього першого корпусу досліджень. Уже готова друга велика збір- 
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ка матеріалів, яка переглядається перед безпосередньою підготов
кою до публікації. Відповідні результати та методи стають дедалі 
доступнішими, й уже немає жодних підстав сумніватися, що було 
відкрито величезну досі незнану сферу суспільних явищ.

Дослідження, опубліковані в цьому томі, були написані 
протягом останніх дванадцяти років. Я жалкую, що певна єдність, 
характерна для цієї збірки, була досягнута внаслідок переосмис
лення та переставляння текстів. Я не підтримую цю практику, бо 
не випадає сумніватися, що той спосіб, яким вона наділяє зібрані 
докупи статті загальним “здоровим глуздом”, передбачає необхід
ність пожертвувати новизною матеріалу. Ці статті виникли як наслі
док моїх роздумів над працями Талкота Парсонса, Альфреда Шюца, 
Арона Ґурвіча та Едмунда Гусерля. Протягом двадцяти років їхні 
праці постійно вказували мені шлях у світ повсякденної діяльності. 
Особливо вразила мене й досі вражає праця Парсонса, з огляду на 
своє глибоке проникнення в суть досліджуваного матеріалу й 
несхибну точність його практичних соціологічних роздумів про 
складові завдання проблеми суспільного ладу та її розв’язання.

Здійснення цих досліджень стало матеріально можливим 
завдяки кільком грантам і стипендіям. Студії, про які говориться в 
статтях про рутинні основи, документальний метод та перехід, 
були підтримані Стипендією на Дослідження Вищої Категорії, SF- 
81, яку надала Служба Громадської Охорони Здоров’я США. 
Дослідження повсякденного розуміння та практик кодування були 
підтримані Стипендією на Дослідження Вищої Категорії, SF-81, 
яку надає Служба Громадської Охорони Здоров’я США, Грантом 
Q-2 від Дослідницького відділу Каліфорнійського Державного 
Управління Розумової Гігієни та Проектом Af-AFOSR-757-65 
Відділу Наук про Поведінку Офісу Військово-Повітряних Сил у 
галузі Наукових Досліджень.

Праця, описана в статті про види раціональності, розпоча
лася, коли автор брав участь у Проекті Організаційної Поведінки 
Принстонського університету й була закінчена завдяки одержанню 
Стипендії на Дослідження Вищої Категорії, SF-81, яку надає 
Служба Громадської Охорони Здоров’я США. Автор висловлює 
свою вдячність Інтердисциплінарній Програмі в галузі Наук про 
Поведінку, що здійснювалася в Університезі Нью-Мехіко влітку 
1958 р. в рамках Проекту AF 49 (638)-33 Відділу Наук про
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Поведінку Офісу Військово-Повітряних Сил у галузі Наукових 
Досліджень, АИОС та Товариства Досліджень Людської Екології.

Мені пощастило провести 1963-1964 академічний рік як 
стипендіатові-дослідникові в Центрі Наукових Студій Самогуб
ства Лос-Анджелеського Центру Відвернення Самогубства. Я ду
же вдячний докторам Едвіну С. Шнайдману, Норманові Л. Фарбе- 
роу та Роберту Е. Літману за їхню гостинність.

Дослідження, викладені в праці про Психіатричну клініку 
амбулаторного лікування Каліфорнійського університету в Лос- 
Анджелесі Нейропсихіатричного інституту були підтримані гран
тами А-7 і 0-2, що їх виділив Дослідницький відділ Каліфорній
ського Державного Управління Розумової Гігієни та Стипендією 
на Дослідження Вищої Категорії, 8Б-81, яку надає Служба Громад
ської Охорони Здоров’я США.

Дослідження штатного використання клінічних історій 
хвороби було підтримане грантом 0-2, що його виділив Дослідни
цький відділ Каліфорнійського Державного Управління Розумової 
Гігієни, 0-2, Стипендією на Дослідження Вищої Категорії, ББ-ЗІ, 
Служби Громадської Охорони Здоров’я США, яку надали старшо
му дослідникові, та грунтувалося на матеріалах конференцій з 
етнометодології, що стали можливими завдяки виділенню гранта 
АЕ-АЕО8К-278-62 Відділу Наук про Поведінку Офісу Військово- 
Повітряних Сил у галузі Наукових Досліджень. Гарі Р. Брикмен. 
доктор медицини, та Юджин Пампліен-Міндлін, доктор медицини, 
колишні директори Психіатричної клініки амбулаторного лікуван
ня Нейропсихіатричного Інституту в Каліфорнійському універси
теті, Лос Анджелес, надавали велику допомогу в дослідженнях. 
Доктори Леон Епштейн та Роберт Рос сприяли здійсненню клініч
них студій та наданню грантів А-7 і 0-2 Каліфорнійського Держав
ного Управління Розумової Гігієни, коли вони керували його 
Дослідницьким Відділом.

Особливу вдячність ми висловлюємо докторові Чарльзу Е. 
Гатчинсонові, начальникові Відділу Наук про Поведінку Офісу 
Військово-Повітряних Сил у галузі Наукових Досліджень, чий від
діл підтримав конференції з етнометодології, надавши грант АЕ- 
АЕО8И-278-62 Едвардові Роузу та мені, та Студії Ухвалення 
Рішень у Ситуаціях Вибору, Опертого на Здоровий Глузд, виділив- 
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ши гранти АГ-АЕО8Р-757-65 та АГ-АРО8И-757-66 Гарві Саксові, 
Ліндсею Черчилу та мені.

Вельми корисними для досліджень у галузі методологічної 
адекватності стали критичні зауваження Докторів Ричарда Дж. 
Гіла, Еліота Дж. Мішлера, Елінор Б. Шелдон та Стентона Вілера. 
Я маю також подякувати Егонові Бітнеру за кодування випадків, 
коли він був моїм асистентом-помічником у дослідженнях та 
Майклові Р. Менду за обчислення. Дана праця потребувала порад 
професора Чарльза Ф. Мостелера з департаменту статистики Гар
вардського університету та винахідливості професора Вілфреда 
Дж. Діксона зі Школи Громадського здоров’я Каліфорнійського 
університету в Лос-Анджелесі. Професор Діксон винайшов метод 
використання хі-квадрата для оцінки даних, що включають умовні 
ймовірності. З його дозволу цей метод описується в Додатку 1. За 
всі ті вади, які читач виявить у цій книжці, несу відповідальність я.

Я вдячний своїм студентам Майклові Р. Менду та Патриції 
Олен за їхню допомогу в клінічних дослідженнях та дослідженнях 
достовірності. Пітер Мак-Г’ю, коли був аспірантом Каліфорній
ського університету в Лос-Анджелесі, допомагав мені здійснити 
“консультаційний експеримент”. Девід Садноу працював до зне
моги, редагуючи написане. Роберт Дж. Столер, Еґон Бітнер та Сол 
Мендловіц співпрацювали в тих студіях, де вони вказані як спів
автори. Дослідження діяльності присяжних грунтується на опиту
ванні присяжних, яке здійснювали Мендловіц та я, коли ми брали 
участь у Проекті Дослідження Діяльності Присяжних Юридичної 
школи Чиказького університету.

Я повинен також висловити подяку таким людям, як 
Джеймс Г. Кларк, мій друг і видавець, та своїм давнім друзям 
Вільямові К. Беквіту, Джозефові Бенсмену, Гайнцові та Рут Елер- 
сікам, Ервінгові Ґофману, Евелін Гукер, Дунканові Мак-Рае- 
молодшому, Вільямові С. Робінсону, Едвардові Роузу, Едвінові С. 
Шнайдманові, Мелвінові Земану та Елінор Б. Шелдон.

Моя люба дружина також знає цю книжку не гірш за мене.

Гаролд Ґарфінкел
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Використані публікації

Розділи перший (почасти), другий, третій та восьмий були 
опубліковані раніше. Розділ перший включає в себе матеріал із 
публікації “Практичні соціологічні міркування: Деякі результати 
діяльності Лос-Анджелеського Центру Відвернення Самогубств у 
книжці “Кілька есе на тему самознищення” (Essays in Self
Destruction, edited by Edwin S. Shneidman, International Science 
Press, 1967). Розділ другий передруковано з виправленнями з 
“Суспільних проблем” (Social Problems, 1964, vol. 11, No. З, pp. 
225-250). Розділ третій передруковано з дозволу Макмілан Компа- 
ні з “Теорій розуму” (Theories of the Mind, edited by Jordan M. Sher, 
the Free Press of Clencoe, Inc., New York, 1962, pp. 689-712). Розділ 
восьмий спочатку з’явився друком у “Науках про поведінку” 
(Behavioria! Science, Vol. 5, No.l, January, 1960, pp. 72—83). Він 
також був надрукований у “Рішення, цінності й групи” (Decisions. 
Values and Groups, Vol. 2, edited by Norman F. Washbume, Pergamon 
Press, Inc., New-York, 1962, pp. 304-324). Я вдячний видавцям за 
дозвіл передрукувати матеріали з цих публікацій. Я хочу також по
дякувати Корпорації РЕНД (Rand Corporation) за дозвіл передруку
вати деталізований уривок із монографії Олафа Гермера та Нікласа 
Решера “Про епістемологію неточних наук” (Olaf Helmer and Nico
las Pescher, On the Epistemology of Inexact Sciences, P-1513, Santa 
Monica, California: RAND Corporation, October 13, 1958, pp. 8-14).

Розділ сьомий “Методологічна адекватність у квантитатив
ному вивченні критеріїв селекції та селекційної практики у психіа
тричних клініках амбулаторного лікування” був написаний у 
чернетковому варіанті в березні 1960 р. Після того, як у тому ж 
таки березні 1960 р. було складено список публікацій, не здійсню
валося жодної спроби привести його до сучаснішого стану, тому 
відразу впадає в око, що кілька важливих праць у ньому відсутні, 
наприклад, дослідження Еліота Мішлера та Ненсі Е. Вакслер 
“Процеси ухвалення рішень при госпіталізації психіатричних 
хворих” (Elliot Mishler and Nancy E. Waxier “Decision Processes in 
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Psychiatric Hospitalization”, American Sociological Review, Vol. 28, 
No. 4, August, 1963, pp. 576-587); відсутні там також довгі низки 
публікацій Аніти Бан та її колег, що працювали в Національному 
Інституті Розумового Здоров’я. Спершу було зроблено огляд цих 
досліджень із метою відкрити “параметри” проблеми селекції та 
збагатити дискусію про них. Та під час написання книжки вивчен
ня матеріалів, що стосувалися прийому хворих до психіатричних 
клінік являло собою другорядний інтерес і тепер не має ваги.
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Що таке етнометодологія?

Пропоновані вашій увазі студії намагаються розглядати 
практичну діяльність, практичні обставини та практичні соціоло
гічні міркування як теми емпіричного дослідження і, звертаючи на 
цілком буденну діяльність повсякденного життя ту увагу, яка 
зазвичай приділяється подіям екстраординарним, прагнуть описати 
види такої діяльності як феномени, що заслуговують на окреме 
вивчення. Головне припущення, на яке орієнтовані ці студії, поля
гає в тому, що види діяльності, за допомогою яких члени суспіль
ства створюють і застосовують обставини організованих повсяк
денних справ, тотожні процедурам, спрямованим на те, щоб зроби
ти ці обставини “поясненними”. “Рефлексивний” або “втілений” 
характер пояснювальних практик та пояснень становить головну 
проблему цього припущення. Коли я говорю про поясненне, мій 
інтерес спрямований на такі речі: я маю на увазі щось таке, що 
можна спостерігати й про що можна розповідати, тобто доступне 
членам суспільства як поставлені в певні умови практики 
спостереження-розповіді. Я маю на увазі також, що ці практики 
складаються з нескінченного, безперервного, залежного від обста
вин здійснення; що вони реалізуються під протекцією тих самих 
звичайних справ, які вони описують самим фактом їхньої реалізації 
і в які вони вкладаються як події; що ці практики здійснюються 
учасниками цих обставин, які перебувають у тісній залежності від 
свого вміння і знань, без яких неможлива деталізована діяльність, 
спрямована на це здійснення, та права на таке здійснення, - від 
своєї компетенції, - що вони розпізнають, застосовують і сприйма
ють як щось очевидне це вміння, знання і право; і те, що вони 
сприймають свою компетенцію як щось очевидне, само по собі 
наділяє учасників умінням визначати прикметні та особливі 
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характеристики обставин, і, звичайно ж, наділяє їх також ресур
сами, проблемами, проектами та всім іншим.

Деякі структурно неоднозначні характеристики методів та 
результатів, опрацьованих і досягнутих особами, які здійснюють 
соціологічні дослідження, аматорами й професіоналами, були роз
глянуті Гелмером і Решером1. Коли оцінки членами суспільства 
своєї повсякденної діяльності застосовуються як приписи, за 
допомогою яких можна локалізувати, ідентифікувати, аналізувати, 
класифікувати, розпізнавати або знаходити собі шлях, яким можна 
рухатися за порівнянних обставин, то такі приписи, на думку 
авторів, можна вважати законоподібними, обмеженими в часі й 
просторі та “нестрогими”. Під “нестрогими” мається на увазі, що 
хоч вони й умисне зумовлені у своїй логічній формі, “природа цих 
умов така, що часто їх не можна сформулювати цілком або 
повністю”. Для прикладу автори наводять інструкції щодо тактики 
вітрильного флоту у ХУШ сторіччі. Вони вказують на те, що до 
цих інструкцій включено як визначальну умову опрацювання 
конкретної тактики та стан корабельної артилерії.

1 Olaf Helmer and Nicolas Rescher, On the Epistemology of the Inexact Sciences, P-1513 
(Santa-Monica, California: RAND Corporation, October 13, 1958), pp. 8-14.

“Визначаючи умови (за яких такі інструкції будуть ефектив
ними) історик окреслює характеристики, типові для того місця й 
того періоду. Повні імплікації таких посилань можуть бути широ
кими й невичерпними; наприклад... артилерія розгалужується через 
технологію обробітку металу в металургію, гірничу справу тощо. 
Таким чином, умови, що оперативно впливають на формулювання 
історичного закону можуть бути вказані лише в загальний спосіб, і 
в більшості випадків немає підстав сподіватися на те, що їх можна 
буде артикулювати з вичерпною точністю. Ця характеристика 
подібних законів тут визначається як нестрогість...

Наслідком нестрогості історичних законів є той факт, що 
вони не універсальні, а просто квазі-загальні, бо допускають винят
ки. Оскільки умови, які окреслюють зону застосування закону’, 
вичерпно не артикулюються, ймовірне порушення закону може 
бути пояснене, якщо вдасться показати, що якоїсь легітимної, але 
досі чітко не сформульованої попередньої умови застосування 
даного закону не було дотримано в розглянутому випадку”.
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Вищенаведені міркування слушні для кожного конкретного 

випадку, але вони слушні не внаслідок дії “квазі-закону”, а з огляду 
на актуальну, конкретну практику дослідника.

Далі Гелмер і Решер відзначають:
“Такі закони можуть містити неявні застереження типу “як 

правило” або “якщо всі інші умови рівні”. Тобто історичний закон 
не буде строго універсальним у тому значенні, що визнається 
застосовним у всіх випадках, які потрапляють у рамки його експлі- 
цитно сформульваних або таких, що можуть бути сформульовані, 
умов. Радше він осмислюється як такий, що формулює відношення, 
які діють узагалі, або, ліпше, ті, що діють “як правило”.

Такий “закон” ми назвемо квазі-законом. Для того, щоб та
кий закон вважати чинним, не обов’язково вимагати, щоб не було 
очевидних винятків. Необхідно лише, щоб у разі такого очевидного 
винятку йому можна було дати адекватне пояснення, пояснення, 
яке показало б винятковість характеристик розглядуваного випад
ку, засвідчивши порушення відповідної, хоча доти несформульова- 
ної умови застосовності даного закону”.

Можна назвати такі характеристики, що мають стосунок до 
переконливості, з якою члени суспільства розповідають про свою 
повсякденну діяльність. (1) Щоразу, коли член суспільства мусить 
доводити, що його розповідь аналізує актуальну ситуацію, він 
неодмінно застосовує такі слова й вирази, як “тощо”, “якщо не”, 
“не враховуючи”, аби довести раціональність своїх дій. (2) Чітко 
означений і розважливо-реальний характер фактів, про які йдеться, 
гарантується припущенням, яке мовець і слухач роблять одне про 
одного, що кожен із них спроможний відновити будь-які необхідні 
їм невисловлені твердження. Тому чимало з того, про що пові
домляється, мовець не згадує. (3) Може статися так, що розповідь 
вимагає, аби її передавали не відразу, а “слухачі” мали терпіння 
зачекати для того, щоб те, що має бути сказане, прояснилося. (4) 
Як і у випадку розмов, репутацій та кар’єр, конкретні деталі розпо
відей подаються поступово, мірою того як виникає потреба в 
їхньому застосуванні або в посиланні на них. (5) Матеріали розпо
віді мають тенденцію дуже залежати у своєму змісті від їхнього 
послідовного розташування, від їхнього зв’язку з намірами слухача 
або від розвитку організаційних оказій їхнього використання.
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Одне слово, впізнаванний смисл, або фактична наповненість, 

або методичний характер, або об’єктивність розповідей не бувають 
незалежними від суспільно організованих оказій їхнього викори
стання. їхні раціональні характеристики складаються з того, що 
роблять члени суспільства з розповідями, як вони їх “застосову
ють” у суспільно організованих, актуальних оказіях їхнього вико
ристання. Розповіді членів суспільства рефлексивно й сутнісно 
прив’язані своїми раціональними характеристиками до суспільно 
організованих оказій їхнього використання, бо вони є характери
стиками суспільно організованих оказій їхнього використання.

Ця прив’язаність становить центральну тему наших дослі
джень: раціональну' можливість розповісти про практичні дії як про 
безперервне практичне здійснення. Я хочу уточнити цю тему, 
розглянувши три проблематичні феномени, що її складають. Коли 
йдеться про студії практичної діяльності та практичних умови
водів, вони складаються з таких компонентів: (1) недостатнього 
програмного розрізнення між об’єкт ивними й індексними виразами 
та можливості заміни індексного виразу об’єктивним (незалежним 
від контексту); (2) “незацікавленої” сутнісної рефлексивності роз
повідей про практичні дії; і (3) можливості аналізувати дії-в- 
контексті як практичне здійснення.

Недостатнє програмне розрізнення між об’єктивними 
й індексними виразами та можливість заміни 
індексного виразу об’єктивним

Властивості, які можна виявити в розповідях (внаслідок 
того, що вони є характеристиками суспільно організованих оказій 
їхнього використання), ми знаходимо в дослідженнях логіків як 
властивості індексних виразів та індексних речень. Гусерль2 гово
рив про вирази, смисл яких слухач не може розпізнати, якщо він 
нічого не знає або, принаймні, не припускає про біографію того, 
хто користується цим виразом, про обставини, за яких цей вираз 
був сказаний, про обставини, що передували розмові, про конкрет
не відношення актуальної або потенційної взаємодії, що існує між

2 In Marvin Farber, The Foundation of Phenomenology (Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1943), pp. 237-238.
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тим, хто промовляє вираз, і тим, хто його слухає. Расел3 стверджу
вав, що описи, які включають у себе мовця та слухача, за кожної 
оказії їхнього застосування вказують лише на одну річ, але на різні 
речі за різних оказій. Такі вирази, писав Ґудмен4, застосовуються 
для того, щоб робити однозначні твердження, які, проте, вочевидь 
змінюють значення своєї істинності. Кожен із їхніх звукових фраг
ментів, “знаків”, конституює слово і вказує на певну особу, час або 
місце, але називає щось таке, що не називається жодним повторен
ням цього слова. їхня денотація пов’язана з мовцем. їхнє викори
стання залежить від того, як пов’язані між собою користувач та 
об’єкт, із яким співвіднесене дане слово. Щодо темпорального 
індексного виразу, то час для нього має стосунок до того часу, який 
він називає. Схожим чином, регіон, який називає просторовий 
індексний вираз, залежить від того місця, де його промовлено. 
Індексні вирази та твердження, що їх містять, не можуть вільно 
повторюватися; якщо ми розглянемо певний дискурс, то не всі їхні 
повторення будуть їхніми тлумаченнями. Список різних тлумачень 
одного виразу можна продовжити до нескінченності.

3 Bertrand Russel, Inquiry into Meaning and Truth (New York: W. W. Norton & Company, 
Inc., 1940), pp. 134—143.
4 Nelson Goodman, The Structure of Appearance (Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1951), pp. 287-298.

Серед дослідників, що працюють у галузі практичної соціо
логії, як аматорів, так і професіоналів, існує фактично одностайний 
погляд на індексні вирази та індексні дії. Гідна подиву одностай
ність існує також у тому, що: (1) хоча індексні вирази “приносять 
надзвичайну користь”, вони “незручні для формального дискурсу”; 
(2) відмінність між об’єктивними виразами та індексними виразами 
не лише процедурно обгрунтована, а й конче необхідна для 
кожного, хто хоче творити науку; (3) якби ми не бачили різниці 
між об’єктивними та індексними виразами і якби не надавали 
перевагу в застосуванні виразам об’єктивним, здобутки узагальне
них строгих наукових досліджень - логіки, математики, деяких 
фізичних наук - втратили б свою зрозумілість, ніяких здобутків не 
залишилося б, а неточні науки мусили б зректися своїх надій; (4) 
точні науки відрізняються від наук неточних тим фактом, що у 
випадку точних наук розрізнення між об’єктивними й індексними
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виразами та можливість заміни індексного виразу об’єктивним у 
процесі формулювання проблем, методів, відкриттів, адекватного 
показу, адекватної очевидності та всього іншого є водночас акту
альним завданням і актуальним досягненням, тоді як у випадку 
неточних наук можливість застосування методу розрізнення та 
можливості заміни до актуальних завдань, практик та результатів 
залишається програмою, що не піддається реалізації; (5) розрізнен
ня між об’єктивними та індексними виразами, тією мірою, якою це 
розрізнення торкається дослідникові« завдань, ідеалів, норм, 
ресурсів, досягнень та всього іншого, описує відмінність між 
науками й мистецтвами - наприклад, між біохімією та докумен
тальним кінематографом; (6) терміни та речення можуть бути, 
розпізнані як перше або друге за допомогою процедури оцінки, що 
визначає їхній характер як індексного або об’єктивного виразів; (7) 
у кожному конкретному випадку лише практичні труднощі пере
шкоджають здійснити заміну індексного виразу на об’єктивний.

Характеристики індексних виразів мотивують нескінченні 
методологічні дослідження, що ставлять на меті виправити їх. 
Справді-бо, спроби очистити практику науки від цих незручностей 
наділяє кожну науку її прикметним характером великої уваги до 
методологічних проблем та їхнього продуктивного розв’язання. 
Вивчення практиками досліджень практичної діяльності науки, 
незалежно від того, в галузі якої науки вони працюють, надає їм 
безліч нагод строгого підходу до індексних виразів.

Ми маємо безліч галузей у суспільних науках, де існує 
перспектива згадуваного розрізнення та згадуваної заміни. Пер
спективне розрізнення та перспективна заміна підтримуються вели
чезними ресурсами, що спрямовані на опрацювання методів доско
налого аналізу практичних дій та практичного мислення. Перспек
тиви застосування таких методів та перспективні вигоди від них 
грандіозні.

Проте, завжди коли практичні дії стають темою дослі
джень, перспективне розрізнення та перспективна заміна індекс
них виразів об’єктивними залишаються програмними в кожному 
конкретному випадку й у кожній конкретній оказії, в якій розріз
нення або заміна мають бути продемонстровані. У кожному акту
альному випадку, без винятку, будуть названі умови, яких повинен 
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дотримуватися компетентний дослідник, щоб у цьому конкретному 
випадку умови доведення могли бути послаблені, але так, щоб 
доведення все одно можна було вважати адекватним.

Логіки та лінгвісти, котрі фактично одностайні в цьому 
питанні, навчають нас, якими є деякі з цих умов. Для “довгих” тек
стів або тривалих дій, для тих подій, де дії членів суспільства є ха
рактеристиками тих подій, що реалізуються їхніми діями, або в тих 
випадках, коли знаки не застосовуються або не годяться для позна
чення індексних виразів, передбачені програмою демонстрації за
довольняються як проблеми практичного суспільного управління.

За таких умов індексні вирази, з огляду на свою широку 
розповсюдженість та інші свої властивості, створюють величезні, 
важко подоланні та неусувні перешкоди завданням строгого 
вивчення феноменів структури та релевантності в теоріях дове
дення несупсречності та обчислюваності, а також у спробах відно
вити актуальне, порівнюючи його з уявною загальною поведінкою 
та загальною розмовою з повними структурними деталями. Опи
раючись на свій досвід у використанні вибіркових опитувань та 
опрацювання й застосування вимірювань практичних дій, на ста
тистичний аналіз, математичні моделі та комп’ютерні симуляції 
суспільних процесів, професійні соціологи спроможні нескінченно 
документувати способи, в які програмне розрізнення та можливість 
заміни задовольняються в професійних практиках суспільно керо
ваного доведення та залежать від них.

Одне слово, в усіх випадках, коли йдеться про вивчення 
практичних дій, розрізнення й можливість заміни завжди реалі
зуються лише для практичних цілей. Таким чином, рекомендується, 
щоб перший проблемний феномен складався з рефлексивності 
практик та досягнень наук у цій галузі та з організованої діяльності 
повсякденного життя, що є сутнісною рефлексивністю.

“Незацікавлена” сутнісна рефлексивність розповідей

Для тих членів суспільства, які міркують над практичними 
проблемами соціології - як ми побачимо в подальших розділах цієї 
книжки, для штатного персоналу Лос-Анджелеського Центру Від
вернення Самогубств, для студентів-дипломників, які створюють 
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коди для документування психіатричних захворювань, для присяж
них, для особи з невизначеною статтю, що намагається змінити 
зовнішні ознаки своєї статі, для професійних дослідників-соціоло- 
гів - головний інтерес полягає в тому, що можна визначити як “для 
практичних цілей”, “у світлі ситуації”, “зважаючи на природу акту
альних обставин” тощо. Практичні обставини й практичні дії 
стосуються багатьох організаційно важливих і серйозних речей: 
вони пов’язані з ресурсами, з діями, поясненнями, нагодами, 
завданнями і, звичайно ж, із підставами для заперечення або перед
бачення адекватності процедур і тих відкриттів, які вони дозволя
ють зробити. Одна річ, проте, виключається зі сфери їхніх зацікав
лень: практичні дії й практичні обставини не є самі по собі темою, 
а тим більше єдиною темою їхніх досліджень; крім того, їхні 
дослідження, спрямовані до завдань соціологічного теоретизуван
ня, аж ніяк не мають на меті формулювати, з чого саме склада
ються ці завдання як практичні дії. У жодному випадку досліджен
ня практичних дій не здійснюється для того, щоб навчити персонал 
розпізнавати й описувати, що саме йому треба зробити насамперед. 
Менш за все практичні дії досліджуються для того, щоб пояснити 
тим, хто діє, їхню власну розповідь про те, що вони роблять. 
Наприклад, персонал Лос-Анджелеського Центру Відвернення 
Самогубств дійшов висновку, що було б украй недоречним, якби 
вони всерйоз ставили перед собою завдання з’ясовувати, в який 
саме спосіб збирається накласти на себе руки особа, що прагне 
заподіяти собі смерть, і тому вони змогли зосередити свої зусилля 
на непомильному з’ясуванні того, “що трапилося насправді”.

Сказати, що вони “не зацікавлені” у вивченні практичних 
дій, не означає висловити жаль із цього приводу' чи вказати на 
нагоду, яку вони втрачають, це не є також ані констатацією 
помилки, ані іронічним коментарем. Не можна також стверджува
ти, що “незацікавленість” членів суспільства усуває їх від соціоло
гічного теоретизування. Немає також підстав вважати, що їхні 
дослідження виключають застосування правила сумніву, не усува
ються вони також від процесу, який робить організовану діяльність 
повсякденного життя проблематичною, не натякає також наше 
твердження на відмінність між “основоположними” та “приклад
ними” інтересами в дослідженнях та теоретизуванні.
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Що ж тоді означає сказати, що вони “не зацікавлені” у 

вивченні практичних дій та практичного соціологічного мислення? 
І в чому полягає важливість такого твердження?

Існує одна характеристика, властива розповідям членів 
суспільства, яка має для них таку виняткову й домінантну 
релевантність, що вона контролює інші характеристики, визнача
ючи їхній специфічний характер як розпізнаванних, раціональних 
характеристик практичних соціологічних досліджень. Ось вона, ця 
характеристика. У тому, що стосується проблемного характеру 
практичних дій та практичної адекватності їхніх досліджень, члени 
суспільства приймають за належне, що член суспільства мусить від 
самого початку “знати” обставини, за яких він діятиме, якщо його 
практична діяльність має правити за ті заходи, які приведуть 
конкретні локалізовані характеристики цих обставин до зрозумілої 
розповіді. Вони вважають найнезаперечнішою очевидністю той 
факт, що розповіді членів суспільства, будь-якого виду та в усіх 
їхніх логічних модусах, з усіма їхніми застосуваннями й незалежно 
від методу, за допомогою якого вони скомпоновані, є конститутив
ними характеристиками обставин, що їх вони роблять доступними 
для спостереження. Члени суспільства знають про цю рефлексив
ність, вони її потребують, розраховують на неї і застосовують її, 
щоб створювати, здійснювати, впізнавати або демонструвати раціо- 
нальну-адекватність-для-всіх-практичних цілей їхніх процедур та 
відкриттів.

Члени суспільства - присяжні та інші - не тільки приймають 
цю рефлексивність за належне, а вони й розпізнають, демонстру
ють і роблять доступним для спостереження, один для одного, 
раціональний характер своїх актуальних - а це означає випадкових 
- практик, разом із тим шануючи цю рефлексивність як незмінну та 
неуникну умову своїх досліджень.

Коли я стверджую, що члени суспільства “не зацікавлені” у 
вивченні практичних дій, я зовсім не хочу сказати, що вони не 
вдаються до таких дій, рідко або часто до них вдаються. Той факт, 
що вони “не зацікавлені”, має стосунок до раціональних практик, 
до правдоподібних аргументів та до раціональних відкриттів. 
Ідеться про те, щоб ставитися до “поясненного-для-всіх-практич- 
них-цілей” як до чогось такого, що можна відкрити, виключно, 
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тільки й цілком. Бути зацікавленими означало б для членів 
суспільства намагатися зробити “рефлексивний” характер практич
ної діяльності доступним для спостереження; розглянути майстерні 
практики раціонального дослідження як організаційні феномени, не 
думаючи ані про корективи, ані про іронію. Працівники Лос- 
Анджелеського Центру Відвернення Самогубств уподібнюються 
до всіх інших членів суспільства, коли роблять практичні соціо
логічні дослідження: хоч вони й прагнуть, вони не можуть здобути 
з них практичну користь.

Можливість аналізувати дії в контексті 
як практична здійсненність

У нескінченну кількість способів дослідження членів 
суспільства є конститутивними характеристиками тих ситуацій, які 
вони аналізують. У ті ж таки способи їхні дослідження стають 
розпізнаванними для членів суспільства як придатні-для-всіх- 
практичних-цілей. Наприклад, у Лос-Анджелеському Центрі Від
вернення Самогубств пояснення смертей збігом усіляких практич
них обставин становить практичну основу організаційної діяльно
сті цього закладу. В організаційному плані Центр Відвернення 
Самогубств складається з практичних процедур з’ясування раціо
нальної поясненності суїцидних смертей, що ототожнюються з 
розпізнаванними характеристиками ситуацій, якими можна було б 
пояснити ці смерті.

В актуальних ситуаціях взаємодії ця діяльність є для членів 
суспільства всюдисущою, безпроблемною та самозрозумілою. 
Якщо ж ті члени суспільства, які здійснюють соціологічні 
дослідження, хочуть зробити цю діяльність темою практичного 
соціологічного пошуку, то, як здається, вони неодмінно повинні 
розглядати раціональні властивості як “антропологічно незвичай
ні”. Під цим я розумію, що насамперед слід приділити увагу 
“рефлексивним практикам”, які відповідали б таким характеристи
кам: щоб завдяки цим практикам пояснення член суспільства міг 
розпізнавати цю знайому звичну діяльність повсякденного життя 
як знайому звичну діяльність; щоб у кожному випадку, коли 
використовується розповідь про повсякденну діяльність, ця остан
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ня могла бути знову “вперше розпізнана”; щоби член суспільства 
розглядав процеси та здобутки “уяви” як нерозривні з іншими 
розпізнаванними характеристиками ситуацій, у яких вони виника
ють; і щоб усе відбувалося так, що в той самий час, коли член 
суспільства “в самій середині” спостережених актуальних ситуацій 
розпізнає, що спостережені ситуації мають завершений смисл, 
завершену фактичність, завершену об’єктивність, завершену осми- 
сленість, завершену поясненність, організаційні питання діяль
ності, яка була необхідна, щоб досягти цієї завершеності, не стано
вили проблем, були невиразно відомі йому й відомі лише в такий 
спосіб, аби все, що він робив, він робив вправно, надійно, одно
рідно, на найвищому рівні стандартизації, нічого не намагаючись 
пояснювати.

Така здійсненність передбачає, що члени суспільства діють, 
розпізнають і користуються етнографічними відомостями. Ми не 
знаємо як, але ця здійсненність є для членів суспільства цілком 
звичним феноменом. І невідомо як, але той факт, що ця здійснен
ність має характер звичної повсякденності - це явище вкрай 
несприятливе для наших інтересів, бо в невідомий спосіб воно 
складається: (1) з узгодженого застосування членами суспільства 
своєї повсякденної діяльності як методів, що дозволяють розпізна
вати й показувати спроможне бути виокремленим, типове, одно
рідне, потенційне повторення, пов’язану видимість, консистент- 
ність, еквівалентність, замінність, спрямованість, спроможну бути 
анонімно описаною й спланованою - одне слово, раціональні 
властивості індексних виразів та індексних дій. (2) Це явище 
складається також із можливості аналізувати дії-в-контексті, позаяк 
не лише поняття контексту-взагалі не існує, але всяке без винятку 
застосування “контексту” є саме по собі сутнісно індексним.

Впізнаванно раціональні властивості досліджень, що їх 
здійснюють члени суспільства, керуючись своїм здоровим глуздом, 
- тобто впізнаванно послідовний або методичний, або однорідний, 
або спланований тощо характер таких досліджень, - є так чи інак 
результатом узгодженої діяльності членів суспільства. Для персо
налу Центру Відвернення Самогубств, для кодувальників, для 
присяжних раціональні властивості їхніх практичних досліджень 
так чи інак складаються з узгодженої роботи, спрямованої на 



з’ясування з фрагментів, з притч, із випадкових зауважень, з чуток, 
з неповних описів, із “закодованих”, проте сутнісно туманних 
каталогів досвіду, й такого іншого, як та чи та особа померла в 
суспільстві або за якими критеріями відбирали пацієнтів для 
психіатричного лікування, або який із альтернативних вироків буде 
справедливим. Так чи інак — це проблемна серцевина справи.

Що таке етнометодологія?

Прикметна ознака практичного соціологічного мислення, 
хоч би де воно виникало, полягає в тому, що воно намагається 
виправити індексні властивості розмови та поведінки членів 
суспільства. Нескінченні методологічні студії спрямовані на те, 
щоб знайти для членів суспільства засіб виправлення індексних 
виразів у їхніх постійних спробах, із точним застосуванням ідеаль
них принципів, і в такий спосіб продемонструвати, що організована 
діяльність в актуальних оказіях із ситуативно розташованими 
деталями розмови та поведінки може бути спостережена.

Властивості індексних виразів та індексних дій - це власти
вості впорядковані. Вони складаються зі смислу, який можна 
організаційно продемонструвати, або з фактичності, або з методич
ного застосування, або зі взаємної згоди “представників однієї 
культури”. їхні впорядковані властивості складаються з раціональ
них властивостей індексних виразів та індексних дій, які можна 
організаційно продемонструвати. Ці впорядковані властивості - це 
досягнення узгодженої повсякденної діяльності дослідників, які 
вони здобувають у процесі цієї діяльності. Раціональність індекс
них виразів та індексних дій, які можна продемонструвати, зберігає 
в процесі того, як члени суспільства її виробляють, характер 
повсякденних, знайомих, рутинізованих практичних обставин. Як 
процес і здобуток вироблювана раціональність індексних виразів 
складається з практичних завдань, що підкоряються всім вимогам 
організаційно розташованої поведінки.

Я користуюся терміном “етнометодологія”, щоб указати на 
дослідження раціональних властивостей індексних виразів та 
інших практичних дій як можливих здобутків організованих май
стерних практик повсякденного життя, здобутків, які досягаються в
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процесі реалізації даних практик. Статті, надруковані в цьому томі, 
розглядають такі здобутки як феномен, що становить для нас 
цікавість. Вони намагаються специфікувати його проблемні харак
теристики, рекомендувати методи для його вивчення, але пере
дусім вони намагаються з’ясувати, що саме ми можемо з точністю 
довідатися про нього. На подальших сторінках цього розділ}' я 
поставив собі за мету характеризувати етнометодологію, чого я 
досяг, описавши три способи, якими можна здійснювати роботу, 
спрямовану на досягнення цих здобутків, а на завершення вказав
ши на різні варіанти стратегії таких досліджень.

Практичне соціологічне мислення: 
як формуються розповіді в "ситуаціях вибору, 
які керуються здоровим глуздом"

Лос-Анджелеський Центр Відвернення Самогубств (ЦВС) 
та Лос-Анджелеське Відомство Медичного Розслідування Вбивств 
об’єднали свої зусилля в 1957 р., щоб зробити можливою видачу 
підписаних слідчим посвідчень про смерть, які гарантували б нау
кову достовірність факту “в межах практичної певності, можливої 
за нинішнього стану науки”. Вибрані випадки “раптової, неприрод
ної смерті”, які вселяли сумнів щодо того, чи це було самогубство, 
чи смерть мала іншу причину', передавалися слідчим, який здійсню
вав медичне розслідування, в ЦВС із проханням здійснити розслі
дування певного виду, що дістало назву “психологічний розтин”5.

5 Відомості про процедуру “психологічного розтину”, опрацьовану в Лос-Анджеле- 
ському Центрі Відвернення Самогубств можна знайти в таких працях: Theodore J. 
Curphey, “The Forensic Pathologist and the Multy-Disciplinary Approach to Death”, in Essays 
of Self-Destruction, ed. Edwin S. Shneidman (International Science Press, 1967), in press; 
Theodore J. Curphey, “The Role of the Social Scientist in the Medico-Legal Certification of 
Death from Suicide”, in The Cry for Help, ed. Norman L. Farberow and Edwin S. Shneidman 
(New-York: McCraw-Hill Bock Company, 1961); Edwin S. Shneidman and Norman L. 
Farberow, “Sample Investigations of Equivocal Suicidal Deaths” in The Cry for Help', Robert 
E. Litman, Theodore J. Curphey, Edwin S. Shneidman, Norman L. Farberow and Norman D. 
Tabachnick, “Investigations of Equivocal Suicides”, Journal of American Medical Association, 
184 (1963), 924-929; and Edwin S. Shneidman, “Orientations toward Death: a Vital Aspect of 
the Study of Lives”, in The Study of Lives, ed. Robert W. White (New-York, Atherton Press, 
1963), reprinted in The International Journal of Psychiatry, 2 (1966), 167-200.
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Практичні дії та наміри персоналу ЦВС, які здійснювали 

свої розслідування в ситуаціях вибору, що керуються здоровим 
глуздом, повторювали характеристики практичних розслідувань, із 
якими можна зустрітися за інших обставин: під час дискусій, що 
відбуваються між присяжними у випадках недбалості; під час 
добору персоналом клініки пацієнтів для амбулаторного психіа
тричного лікування; під час кодування випускниками соціоло
гічних навчальних закладів змісту клінічних історій хвороби на 
програмний бланк за допомогою детально опрацьованих інструкцій 
кодування; а також у безлічі професійних процедур, що здійсню
ються у процесі антропологічних, лінгвістичних, суспільно-психіа
тричних та соціологічних досліджень. Ось які характеристики у 
праці ЦВС відверто визнавалися персоналом як головні умови 
їхньої діяльності та як ті речі, що їх треба брати до уваги, 
оцінюючи ефективність, дієвість або зрозумілість їхньої роботи - 
завдяки чому працівники ЦВС могли додати своє свідчення до 
свідчень присяжних, людей, які досліджують процес опитувань та 
всіх інших:

(1) Постійна увага з боку всіх сторін до тимчасового 
узгодження зусиль; (2) увага до одного з найважливіших практич
них питань: “А що робити далі?” (3) увага з боку дослідника, 
спрямована на те, аби довести, що він добре знає, як і “кожен знає”, 
як працюють обставини, в яких йому доводиться здійснювати свої 
дослідження, і його намагання діяти так само в тих актуальних 
ситуаціях, де його спроможність ухвалювати слушні рішення зале
жить від його бездоганного вміння робити правильний вибір; (4) 
щоб ті речі, про які на рівні розмови можна було говорити як про 
“програми виробництва”, “правила поведінки”, “правила раціо
нального ухвалення рішень”, “причини”, “умови”, “перевірку гіпо
тез”, “моделі”, “правила індуктивних та дедуктивних висновків”, в 
актуальній ситуації сприймалися як належне і щоб дослідник 
залежав від них, у своїх рекомендаціях, крилатих висловах, гаслах 
та почасти сформульованих планах дій; (5) щоб від дослідників 
вимагалося знати й уміти давати раду ситуаціям “такого виду”, для 
яких передбачається існування “правил раціонального ухвалення 
рішень” та всіляких інших правил, які допомагали б “зрозуміти” 
дану ситуацію або забезпечувати об’єктивний, ефективний, послі-
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довний, повністю емпірично адекватний, тобто раціональний, 
характер рекомендацій, прогнозів, крилатих висловів та часткових 
описів в актуальній оказії застосування правил; (6) щоб для люди
ни, яка ухвалює практичні рішення, “актуальна оказія” була фено
меном сама по собі, наділена абсолютним пріоритетом релевант- 
ності, феноменом, якому без жодного винятку підпорядковувалися 
“правила ухвалення рішень” або теорії ухвалення рішень, щоб у 
такий спосіб можна було оцінити їхні раціональні характеристики 
радше ніж навпаки; (7) і нарешті, й, мабуть, найбільш характерно, 
щоб усі з указаних вище характеристик, разом із “системою” 
альтернатив, якої дотримується дослідник, методи його “рішення”, 
його інформація, його вибір та раціональність його розповідей і дій 
були складовими частинами тих самих практичних обставин, за 
яких дослідники здіснювали своє дослідження - про цю характе
ристику дослідники, якщо вони претендують на практичність своїх 
зусиль і визнають необхідність такої практичності, повинні знати, 
вимагати її дотримання, розраховувати на неї, приймати її як 
належне, використовувати її та тлумачити.

Робота працівників ЦВС, що здійснювали свої дослідження, 
була невід’ємною частиною денної праці. Визнані персоналом як 
складові характеристики денної праці, їхні дослідження були 
прив’язані до умов найму, до різних внутрішніх та зовнішніх 
систем звітності, нагляду та огляду та до подібних організаційно 
підтриманих “пріоритетів релевантности’ для оцінки того, що 
“реалістично”, “практично” або “з погляду здорового глузду” має і 
може бути зроблено, як швидко, з якими ресурсами, контактуючи з 
ким, говорячи про що, протягом якого часу і так далі. Ці 
міркування лягли в основу твердження “Ми зробили, що могли, і 
те, що ми запропонували, пішло на службу всім розумним 
інтересам”, вони визначили характеристики організаційно придат
ного смислу, факту, безособовості, анонімності авторства, мети, 
відтворюваності - тобто належним чином і видимо раціональної 
розповіді про дослідження.

Від працівників Центру вимагалося, щоб у процесі своєї 
професійної діяльності вони були спроможні сформулювати 
гіпотезу про те, як сталася смерть реольио-з-погляду-всіх-практич- 
них-міркувань. “Реально” неминуче вказувало на повсякденну, 



16
звичну, необхідну для життя діяльність. Лише працівники Центру 
були наділені правом розглядати таку діяльність як слушну 
причину для визнання кінцевого результату раціонально обгрунто
ваним без потреби посилатися на щось особливе або специфічне. В 
особливо складних випадках повсякденна, необхідна для життя 
діяльність має називатися експліцитно в “релевантніи частині”. В 
інших випадках ці характеристики відокремлені від результату. 
Натомість подається звіт щодо того, як здійснювалося досліджен
ня, що включає в себе інформацію про те як-воно-реально- 
здійснювалося відповідно до звичних вимог, звичних здобутків, 
звичних практик і відповідно до звичних розмов персоналу ЦВС, 
що як сумлінні фахівці-професіонали говорять про звичні вимоги, 
звичні здобутки та звичні практики.

Кожному випадкові приписувалася одна з кількох назв (що 
повідомляла про те, як сталася смерть). Набір цих назв складався з 
легально можливих сполучень чотирьох елементарних можли
востей - природної смерті, нещасливого випадку, самогубства і 
вбивства6. Усі ці назви були скомпоновані в такий спосіб, щоб не 
лише уникнути розмаїтих неоднозначностей, двозначності та 
імпровізації, що виникала в актуальних ситуаціях їхнього викори
стання, а й у такий спосіб, щоб заохочувати двозначність, неодно
значність та імпровізацію. У процесі цієї роботи не тільки не 
вважалося, що неоднозначність є проблемою {можливо, про
блемою), але працівників заохочували за цих обставин сприяти 
виникненню двозначності або неоднозначності, сприяти імпрові
зації або сприяти компромісним рішенням і таке інше. Усе відбува
лося не так, що дослідник, маючи список назв, здійснював 
дослідження, яке крок за кроком знаходило підстави для вибору 
між ними. Ішлося не про те, щоб діяти за формулою: “Ось що ми 
зробили й серед назв, на які спрямоване наше дослідження ця 
назва, в кінцевому підсумку тлумачить у найліпший спосіб те, що 
ми з’ясували”. Натомість назви постійно давалися спочатку й

6 Можливі сполучення включали в себе такі: природна смерть; нещасливий випадок; 
самогубство; вбивство; можливий нещасливий випадок; можливе самогубство; можлива 
природна смерть; або нещасливий випадок, або самогубство, точну причину смерті не 
визначено; або природна смерть, або самогубство, точну причину не визначено; або 
природна смерть, або нещасливий випадок, точну причину не визначено; або природна 
смерть, або нещасливий випадок, або самогубство, точну причину не визначено.
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наприкінці. Дослідження значною мірою орієнтувалося на застосу
вання дослідником уявних оточень, у яких заголовок “застосову
вався” тією чи тією зацікавленою стороною, включаючи й 
померлого, і це робилося дослідниками з метою вирішити, користу
ючись усіма “даними”, які щастило зібрати, що ці “дані” могли 
бути використані для маскування, якщо була потреба в маскуванні, 
або для того щоб створити ситуацію неоднозначності, або прикра
сити події, або, в разі потреби, подати приклад. Головною 
характеристикою такого дослідження було те, що нічого в стосунку 
до нього не було певним, крім організованих ситуацій його застосу
вання. Тобто рутинним дослідженням було таке, коли дослідник 
використовував конкретні випадковості для своєї діяльності й 
залежав від конкретних випадковостей, щоб домогтися визнання 
результатів своєї праці та довести її практичну адекватність. 
Оцінюване одним з учасників, тобто розглянуте в стосунку до 
актуальних практик, які його спричиняють, рутинне дослідження - 
це не те дослідження, що підкоряється якомусь правилу або 
здійснюється за правилами. Воно значно більшою мірою розгля
далося як таке, що виявилося недостатнім, але, попри цю свою 
недостатність, воно визнається адекватним, і ніхто не пропонує для 
нього й не домагається від нього конкретних пояснень.

Те, що роблять учасники у своїх дослідженнях, завжди 
потрібне комусь іншому в тому розумінні, що конкретно, органі
заційно розташовані особи, чиє місце перебування можна з’ясува
ти, цікавляться, у світлі звіту, підготовленого працівниками ЦВС, 
що там “насправді сталося”. Ці міркування великою мірою сприя
ють тому, що визначальна характеристика їхніх досліджень поля
гає в тому, що вони орієнтуються у своїй роботі на звіт, який їм 
замовлено і який був би коректним для всіх практичних потреб. 
Отже, дорога, якою дослідник просувається у своєму дослідженні, 
має привести його до можливості скласти звіт, іцо описував би, як 
саме певна конкретна особа померла в суспільстві, і цей звіт був би 
адекватно складеним, достатньо детальним, прозорим тощо для 
всіх практичних потреб.

“Те, що насправді сталося” у процесі досліджень, спрямо
ваних на його з’ясування, й так само вже після того, як “те, що 
насправді сталося”, вкладається в папку й заноситься до категорії, 
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позначеної певною конкретною назвою, може регулярно перегляда
тися й регулярно переосмислюватися у світлі того, в який спосіб 
використано або як буде використано остаточні висновки. Навряд 
чи когось здивує той факт, що на шляху до будь-якого висновку 
або рішення, це майбутнє рішення неодмінно й не один раз пере
глядається та переосмислюється у світлі очікуваних наслідків 
цього рішення. Після того, як дано рекомендацію і слідчий уже 
підписав посвідчення про смерть, результат ще може бути, як вони 
кажуть, “виправлений”. Тобто може виникнути потреба “ще раз” 
переглянути зроблений висновок.

Дослідники дуже хотіли б бути спроможними всіх 
запевнити в тому, що вони зможуть скласти наприкінці свого 
пошуку звіт про те, як саме померла дана особа, звіт, який 
дозволить слідчому та його команді відхилити претензії на те, що 
звіт неповний або що смерть сталася інакше, ніж “вирішили” всі ті, 
котрі досліджували цю справу - або всупереч чи на противагу всім 
їхнім припущенням. Але дослідники посилаються не тільки й не 
виключно на свідчення чи нарікання тих, хто вижив. Ці проблеми 
розв’язуються шляхом аналізу послідовності епізодів, причому 
більшість із них розглядаються дуже швидко. Непередбачуваність 
остаточного рішення здебільшого пояснюється тривалим характе
ром тих процесів, які відбуваються в офісі слідчого, тому що офіс 
слідчого - це політичний офіс. Діяльність офісу слідчого вилива
ється у створення великої кількості письмового матеріалу. Весь цей 
письмовий матеріал згодом переглядається як наукова праця 
слідчого, його штабу та його консультанта. Діяльність офісу 
зводиться до методів складання звітів, що є однаковими-для-всіх- 
практичних-потреб. Науковість і практична застосовність передба
чають “написання” як процедуру, яка гарантує, що звіт, оскільки 
він записаний на папір, можна підшити до справи як документ. 
Таким чином “виготовлений” слідчим звіт приєднується до публіч
ної документації і стає придатним для того, щоб ним могли 
користуватися інші особи, лише частину яких ми можемо ідентифі
кувати. їхня спроможність зрозуміти, чому або як, або що зробив 
слідчий, великою мірою залежать від його професійної репутації та 
його професійного вміння. Але дослідники знають також, що інші 
інтереси будуть включені до їхнього “оглядового” звіту, бо виснов
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ки слідчого будуть піддані пильному аналізу з метою перевірити їх 
на наукову-адекватність-для-всіх-практичних-потреб, що визнача
ється суспільно контрольованими вимогами професіоналів. Не 
тільки для дослідників, а й для всіх зацікавлених сторін існує реле- 
вантність того, “що було справді з’ясовано для-всіх-практичних- 
потреб”, яка неминуче включає в себе, чи багато пощастило вам 
з’ясувати, чи багато ви можете розголосити, чи багато ви можете 
замовчати, чи багато ви можете приховати, чи багато проблем ви 
можете розглядати як такі, що не стосуються деяких важливих 
персон, зокрема й дослідників. Ідеться про тих осіб, що виявляють 
певний інтерес, коли дослідники в результаті своєї професійної 
діяльності складають письмовий звіт, де пропонують своє поясне
ння, придатне для-всіх-практичних-потреб, як саме ті або ті люди- 
насправді-померли-і-є-реально-мертвими-в-суспільстві.

Такі висновки неминуче приводять до прямих і непрямих 
наслідків. Це означає, що дослідники повинні були сказати бага
тьма словами: “Що ж там насправді сталося?” Ключові слова — це 
назви, які даються певним текстам, аби показати, що даний текст є 
“експлікацією” даної назви. Ключовими словами тут є назви, 
приписані текстові, для того щоб цей текст сприймався як “експлі
кація” назви. Але з чого саме складається приписана текстові назва 
як “експлікована” назва, не може з певною остаточністю сказати в 
певний конкретний час ніхто, навіть якщо вона подається 
багатьма словами. Той факт, що це подається багатьма словами і 
те, наприклад, що написаний текст був “підшитий до справи”, дає 
поважні підстави для того, аби сказане “стількома багатьма 
словами” могло бути використане як звіт про смерть. Розглянуті в 
стосунку до моделей використання, назви та тексти, що їх супрово
джують, відкриті для всіх можливих наслідків. У будь-якому 
випадку використання текстів залишається ще побачити, що можна 
з ними зробити або до чого вони можуть привести або що можна 
зробити “поки що”, чекаючи, коли середовище цього рішення 
зможе організуватися для того, щоб “знову відкрити справу” або 
“подати скаргу”, або “знайти розв’язання” і так далі. Усі ці варіан
ти як моделі для ЦВС існують реально; проте ми ніколи не знаємо 
напевне, чи будуть реалізовані вони як конкретні процеси в тому 
або в тому актуальному випадку.



20
ЦВС починає своє дослідження після того, як виявлено 

смерть, і в слідчого виникають сумніви, до якої категорії смертей 
її слід віднести. Цю смерть вони використовують як прецедент, що 
спонукає їх ретельно проаналізувати всі ті способи життя в 
суспільстві, які могли призвести до цієї смерті й спробувати 
прочитати щось “у рештках”, тобто в усіляких фрагментах, що 
залишилися після цієї прикрої події: ретельно оглядається тіло та 
майно мерця, пляшечки від ліків, нотатки, його одяг та рештки від 
його одягу й інші речі, пов’язані з його життям або смертю - усе це 
фотографується, збирається і пакується. Збираються також інші 
“рештки”: чутки, всілякі випадкові репліки та розповіді - весь той 
матеріал, який може зберігатися та передаватися в повсякденних 
розмовах. Ця всяка всячина, якій можуть надати зрозумілості 
розповідь, звичай або приказка, використовується для того, щоб 
сформулювати зв’язний, стандартний, типовий, переконливий, 
уніфікований, добре спланований і тому зрозумілий для членів 
даного суспільства і раціонально обгрунтований звіт про те, як 
трудилося суспільство для того, щоб утворилися ці рештки. 
Читачеві буде легше зрозуміти цей погляд, якщо він прочитає будь- 
який стандартний підручник із судової патології. У тому підручни
ку він неодмінно знайде фотографію жертви з перетятим горлом. 
Якби слідчий захотів використати цю “картину” для того, щоб 
усунути сумнів щодо справжньої причини, яка призвела до цієї 
смерті, він міг би сказати приблизно таке: “У тому випадку, коли 
тіло має такий вигляд, як на цій картині, ми маємо всі підстави 
припустити, що жертва сама заподіяла собі смерть, бо ми бачимо 
на рані “порізи вагання”, які видно поруч із великою раною. Легко 
собі уявити, що ці порізи залишилися внаслідок боязких і 
невпевнених дій жертви, що зробила кілька попередніх спроб, усе 
ще вагаючись і тільки потім завдала собі смертельної рани. Але 
можна уявити й інший характер того, що відбулося, і тоді порізи, 
які начебто свідчать про попереднє вагання самогубця, могли бути 
спричинені іншими механізмами. Для цього нам треба реконструю
вати актуальну картину й чітко уявити собі ті альтернативні дії, які 
могли бути організовані в такий спосіб, щоб ця картина була 
сумісна з нашим новим уявленням про те, що могло відбутися. Чи 
можна здійснити таку реконструкцію фатальних подій, що цілком
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би відповідала тій фазі, яку ми розглядаємо? Це саме те запитання, 
на яке мусить знайти відповідь слідчий”.

Слідчий (і працівники ЦВС) ставлять такі запитання щодо 
кожного конкретного випадку, і тому їхня праця, спрямована на 
досягнення практичного розв’язання проблеми майже неминуче 
позначена такою головною й дуже важливою характеристикою. 
Працівники ЦВС повинні знайти це розв’язання в стосунку до 
конкретно “цього”: вони повинні відштовхуватися від того, що в 
них є: від цієї картини; від цієї записки; від усього того, що вони 
мають напохваті. І хоч би що там у них було, воно допомагає їм у 
тому розумінні, що хоч би що там у них було, воно не тільки може 
їм згодитися, воно їм годиться. Вони примушують це хоч би що 
працювати на досягнення поставленої мети. Я не хочу сказати цим 
“примушують працювати”, що працівник ЦВС задовольняється су
тою дрібничкою або що він не прагне мати більше матеріалу, аніж 
його має. Я хочу сказати лише одне: з цим хоч би що йому дово
диться працювати, саме це він має використати для того, аби 
виявити, з’ясувати, в який спосіб діяло суспільство, щоб одержати 
цю картину, прийти саме до цієї сцени як кінцевого результату. 
Коли розслідування відбуваються в такий спосіб то останки на сто
лі в морзі правлять не тільки за прецедент, а й за мету дослідження 
ЦВС. Те хоч би що, яке вдається виявити працівникам ЦВС, пра
вить за прецедент, воно допомагає прочитати останки в такий спо
сіб, що допоможе з’ясувати, як мало діяти суспільство, аби створи
ти ситуацію, яку дослідник бачить “у кінці”, до якої він приходить 
“по завершенні свого аналізу” і “в будь-якому випадку”. Розсліду
вання може привести лише до того, до чого привела смерть.

Практичне соціологічне мислення: 
за інструкціями кодувань

Кілька років тому я та мої співпрацівники взялися 
проаналізувати досвід амбулаторної клініки Каліфорнійського 
університету в Лос-Анджелесі (КУЛА), щоб знайти відповідь на 
запитання: “За якими критеріями там відбираються кандидати на 
лікування?” Щоб сформулювати це запитання й відповісти на 
нього, ми застосували одну з версій методу когортного аналізу,
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яким користувалися Крамер та його колеги, щоб описати харак
теристики завантаженості та плинності пацієнтів у психіатричних 
лікарнях. (У шостому та сьомому розділах цієї книжки описано 
подальші аспекти цього дослідження.) Послідовна діяльність, яку 
ми фрагментували на “перший контакт”, “розмову перед прийнят
тям на лікування”, “психологічне тестування”, “обмін думками 
перед прийняттям на лікування”, “внутрішнє лікування” та “завер
шення”, була осмислена у вигляді діаграми-дерева, зображеної на 
малюнку 1. Кожну стежку, що вела від першого контакту' до завер
шення, ми назвали “кар’єрою”.

Малюнок 1. Кар’єрні стежки пацієнтів психіатричної клініки

Ми хотіли знати, які характеристики пацієнтів, клінічного 
персоналу, їхніх взаємодій та самого дерева впливали на кар’єру 
того або того пацієнта. Клінічні записи були нашими джерелами 
інформації, найважливішими з яких ми вважали заповнені бланки 
заяв про прийом на лікування та зміст історій хвороби. Для того, 
щоб здобути безперервний запис ділових взаємин між пацієнтом і 
клінікою від тієї хвилини, коли пацієнт вступав у перший контакт 
із клінікою, й до того моменту, коли він завершував свої стосунки з
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нею, був опрацьований “Формуляр клінічної кар’єри” і доданий до 
кожної з історій хвороби. Оскільки історії хвороби містять у собі 
записи про діяльність персоналу клініки, яку той-таки персонал 
туди й заносить, майже всі ці джерела даних були результатом 
процедур самозвітування.

Двоє випускників соціологічного факультету КУЛА дослі
дили 1582 клінічні історії хвороби, збираючи інформацію для 
заповнення програмного бланка. Була опрацьована традиційна 
процедура достовірності й застосована з метою визначення міри 
узгодженості між кодувальниками та між послідовними перевір
ками їхнього кодування. Згідно з традиційною логікою, ступінь 
узгодженості надає нам сукупність підстав для того, щоби вважати 
закодовані події реальними клінічними подіями. Критична характе
ристика традиційних оцінок надійності полягає в тому, щоб узго
дженість між кодувальниками була узгодженістю щодо кінцевих 
результатів.

Ніхто не був здивований, коли в процесі попередньої роботи 
з’ясувалося, що з метою ліпше виконати свою працю, кодуваль
ники мусили ознайомитися з організаційними аспектами діяльності 
клініки, яку мали описати їхні кодувальні процедури. Цікаво 
відзначити, що таке попереднє знання здавалося необхідним і 
кодувальники зверталися до нього щоразу, коли з тих або тих 
причин вони хотіли переконатися в тому, що кодують те, “що 
насправді було”. Причому вони не обов’язково робили це тільки в 
тих випадках, коли їм траплялися історії хвороби з “неоднознач
ним ” змістом. Така процедура виключала можливість того, що при 
аналізі змісту історій хвороб застосовувалися якісь статистичні 
методи. Узгодженість між результатами кодування досягалася за
вдяки контрастній процедурі з невідомими характеристиками.

Щоб довідатися більше про ту процедуру, яку застосовували 
наші студенти, процедура з’ясування надійності розглядалася як 
проблематична діяльність сама по собі. “Надійність” закодованих 
результатів перевірялася безпосереднім оптуванням кодуваль
ників про те, як вони реально переносили зміст історій хвороби під 
юрисдикцію певної графи програмного бланка. За допомогою яких 
методів реальному змістові будь-якої з папок приписувався статус 
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відповідей на запитання дослідника? Яка реальна робота стала при
чиною того, що ми назвали цю практику “за інструкціями кодувань”?

Була опрацьована процедура, яка допомагала одержати тра
диційну інформацію про надійність у такий спосіб, щоб первинні 
інтереси дослідження були збережені. Водночас ця процедура 
дозволяла дослідити, як ступінь узгодженості чи неузгодженості 
створювався тими актуальними діями двох кодувальників, за 
допомогою яких вони кодували зміст історій хвороби, переводячи 
їх у відповіді на запитання, сформульовані в програмному бланку. 
Але замість припускати, що кодувальники, виконуючи цю роботу 
кожен по-своєму, могли помилятися, більшою або меншою мірою, 
було зроблено припущення, що хоч би там що вони робили, це хоч 
би там що може розглядатись як коректна процедура в рамках 
певної кодувальної “гри”. Питання полягало в тому, що то були за 
“ігри”? Як могло бути, що хоч би коли кодувальники вдавалися до 
такої гри, вона була достатньою для того, аби одержати те, що вони 
одержували? Як вони діяли для того, щоб одержати те, що вони 
одержали?

Ми незабаром з’ясували, що, переглядаючи історії хвороби 
й шукаючи відповіді на свої запитання, кодувальники великою 
мірою керувалися такими застереженнями, як “тощо”, “якщо не”, 
“нехай” та "Jacturn valet" (тобто дія, яка заборонена правилом, 
вважається коректною, коли її зроблено). Для зручності дозвольте 
мені назвати ці застереження міркуваннями “ad hoc" і назвати їхнє 
застосування “адгокінгом”. Кодувальники застосовували ці мірку
вання ad hoc для того, щоб з’ясувати, чи інструкції кодування 
мають реальний стосунок до організованої діяльності клініки. 
Лише тоді, коли наявність цього стосунку була для них очевидною, 
кодувальники задоволено відзначали, що аналізовані ними інструк
ції кодування справді могли бути прикладені до змісту історій 
хвороби, що дозволяло кодувальникам розглядати зміст історій 
хвороби як звіт про “реальні події“”. І нарешті, міркування ad hoc 
були інваріантними характеристиками практик “за інструкціями 
кодувань”. Спроби знехтувати їх, водночас зберігаючи недвознач
ний смисл інструкцій, бентежило й пантеличило кодувальників.

Тоді були опрацьовані різні грані “нової” перевірки надій
ності, спочатку з метою переконатися в тому, що ці результати
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можна твердо встановити, а після того, як на моє превелике 
задоволення, стало очевидно, що можна використати їхні наслідки 
для загального соціологічного характеру методів опитування, які 
застосовували кодувальники (а також і контрастних методів), а 
також для роботи, спрямованої на те, щоб визнати або заявити, що 
те або те було зроблено за правилами - що та або та дія 
супроводжувалася або “керувалася” інструкціями.

Міркування ad hoc є незмінно релевантними міркуваннями 
при визначенні, чи відповідають одне одному зміст історії хвороби 
й те, що кодувальник записав у свій програмний бланк. Незалежно 
від того, наскільки точно й деталізовано були опрацьовані та 
записані інструкції й попри той факт, що строгі актуарні правила 
кодування7 могли бути сформульовані для кожного пункту, згідно з 
якими зміст історії хвороби міг бути перенесений на програмний 
бланк остільки, оскільки припускалося, що записи в програмному 
бланку дають звіт про реальні події в діяльності клініки, а потім 
для кожного прикладу й для кожного пункту “тощо”, “якщо не”, 
“нехай” та “factum vale?’ супроводжували розуміння кодуваль
ником кодувальних інструкцій як способи аналізу актуального 
змісту7 історій хвороби. Застосування цих застережень робило 
також можливим для кодувальника читати зміст історії хвороби як 
звіт про події, що його надавав програмний бланк, формулюючи їх 
як події дерева обробітку даних.

7 Було використано опрацьовану Девідом Гаррою модель гри інформаційного 
збалансування для визначення смислу “строгого актуарного методу для опитування”. 
Див. David Нагга, “A Logic of Questions and Answers”, Philosophy of Science, 28, No. 1 
(January, 1961), 40-46.

Зазвичай дослідники ставляться до таких процедур ad hoc як 
до недосконалих способів запису, розпізнавання або виконання 
кодувальних інструкцій. Панує погляд, що добра робота вимагає 
від дослідників через збільшення кількості та експліцитності їхніх 
кодувальних правил звести до мінімуму або навіть усунути випад
ки, в яких застосовувалися б “тощо” та інші практики ad hoc.

Ставитися до інструкцій так, ніби характеристики ad hoc у 
їхньому застосуванні приносять лише незручність або вважати, що 
їхня наявність - це причина нарікати на неповноту інструкцій, 
дуже скидається на ту ситуацію, в якій ми стали б переконувати
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когось, шо треба прибрати стіни будинку, аби було ліпше видно, на 
чому тримається дах. Наші дослідження показали, що міркування 
ad hoc - це істотні характеристики процедур кодування. Адгокінг 
вимагається, коли дослідник хоче з’ясувати, в який спосіб можна 
застосувати інструкції до конкретної й актуальної ситуації, яку' він 
має намір проаналізувати. Для кожної конкретної та актуальної 
ситуації дослідження, розслідування і занесення певного змісту до 
відповідної категорії - тобто реалізації тих дій, які здійснюються в 
процесі актуального кодування - такі міркування ad hoc мають 
незаперечний пріоритет над тими критеріями “необхідності та 
достатності”, про які ми зазвичай говоримо. Це не той випадок, 
коли критерії “необхідності та достатності” процедурно визнача
ються інструкціями кодування. 1 не той випадок, коли практики ad 
hoc, такі як “тощо” або “нехай”, можна контролювати або усувати, 
зробивши інструкції кодування настільки деталізованими, наскіль
ки можна. Натомість кодувальники звертаються до міркувань ad 
hoc та до практики адгокінгу для того, щоб розпізнати, про що 
конкретно говориться в інструкціях. Кодувальники консультують
ся з міркуваннями ad hoc для того, щоб з’ясувати, чи справді 
інструкції кодування можна вважати “операційними визначення
ми” кодувальних категорій. Вони діють як причини і як методи для 
того, щоб сприяти дослідникам у підтвердженні та обґрунтуванні 
їхніх претензій на те, що вони кодують матеріал згідно з крите
ріями “необхідності та достатності”.

Адгокінг має місце (без жодної, як мені здається, 
можливості обминути його) щоразу коли кодувальник стає на пози
цію суспільно компетентного учасника певного аранжування, яке 
він намагається описати, й коли з цієї своєї “позиції-” він розглядає 
актуальний зміст історії хвороби як такий, що перебуває в тісному 
зв’язку із “системою” клінічної діяльності, зв’язку, якому припису
ється велика значущість. Оскільки кодувальник стає на позицію 
компетентного учасника аранжувань, які він намагається описати, 
він може “розгледіти систему” в актуальному змісті історії хворо
би. Він робить це приблизно в такий спосіб, як той, хто знає, в який 
спосіб організовується англійське мовлення, коли він намагається 
розпізнати, що цю фразу сказано англійською мовою, або знає 
правила гри, коли хоче зробити правильний хід у цій грі, беручи до 
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уваги той факт, що завжди можна уявити собі альтернативні спосо
би утворення англійської фрази або появу інших варіантів на дошці 
для гри. Таким чином, кодувальник сприймає зміст історії хвороби 
таким, яким він реально є, або може зрозуміти, про що “реально 
повідомляє” запис в історії хвороби.

За умови такого перебігу подій, якщо кодувальник хоче 
переконатися в тому, що він справді розпізнав реальний клінічний 
випадок, він мусить сприйняти актуальний зміст історії хвороби як 
певне віддзеркалення суспільного-порядку-в-межах-та-поза-межа- 
ми клінічної діяльності. Актуальний зміст історії хвороби перебу
ває у стосунку до суспільно впорядкованого способу клінічної 
діяльності як їхня репрезентація. Він не описує його порядок й не 
свідчить про існування порядку. Коли я кажу, що кодувальник 
повинен знати порядок розгортання клінічної діяльності, на яку він 
дивиться, щоб розпізнати актуальний зміст як зображення-порядку, 
то я маю на увазі використання кодувальником документів хвороби 
як знаків-функцій. Як тільки кодувальник зможе “розгледіти систе
му” у змісті, для кодувальника стає можливим розширити й по- 
іншому витлумачити кодувальні інструкції - адгокізувати їх - у 
такий спосіб, щоб зберегти релевантність кодувальних інструкцій 
до актуального змісту, й у такий спосіб сформулювати смисл 
актуального змісту, так щоб його значення, хоч воно й трансфор
мується кодуванням, зберігалося в очах кодувальника як реальна 
подія актуальної діяльності клініки.

З цього випливають кілька важливих наслідків:
(1) Характерною ознакою закодованих результатів є той 

факт, що ми розглядаємо їх так, ніби це незацікавлені описи 
клінічних подій, і правила кодування опрацьовуються в такий 
спосіб, щоб підтримати претензію на незацікавлений опис. Але 
якщо для надання цим претензіям зрозумілого характеру вимага
ється робота з адгокінгу, то можна завжди стверджувати - і поки 
що я не бачу, як цього можна уникнути, - що закодовані резуль
тати являють собою переконливу версію суспільно організованого 
характеру клінічних операцій безвідносно до їхнього актуального 
порядку, можливо, зовсім незалежно від того, яким є насправді 
актуальний порядок, і навіть без того, щоб дослідник з’ясував цей 
актуальний порядок бодай для себе. Тож замість вивчення клініч
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них кар’єр пацієнтів (те саме можна сказати й про безліч 
досліджень інших суспільних процесів, які здійснювалися у схожі 
традиційні способи), які описували б порядок клінічних операцій, 
наш звіт, як це можна стверджувати, являтиме собою суспільно 
вигаданий, переконливий і, в якомусь розумінні, виправданий 
спосіб розповіді про клініку як упорядковане підприємство, 
оскільки, “в кінцевому підсумку”, наш звіт був підготовлений за 
допомогою “наукових процедур”. Такий звіт сам був би частиною 
актуального порядку клінічних операцій, приблизно в такий самий 
спосіб, в який можна розглядати розповідь людини про свою 
діяльність як одну з характеристик цієї діяльності. Актуальний 
порядок залишиться неописаним.

(2) Другий наслідок виникає, коли ми запитуємо, чи варто 
було виявляти таку увагу, що, попри все, була приділена опрацю
ванню та застосуванню кодувальних інструкцій для опитування 
актуальних змістів і трансформації їх у мову програмного бланка? 
Якщо одержаний у результаті звіт є сам по собі характеристикою 
діяльності клініки, тоді, можливо, нам не варт розглядати коду- 
вальні інструкції як спосіб добування наукового опису діяльності 
клініки, оскільки такий підхід виходить із припущення, що мова 
кодування в тому, про що вона говорить, не залежить від інтересів 
учасників, які обслуговуються, користуючись нею. Натомість ін
струкції кодування слід розглядати як граматику риторики; вони 
забезпечують “соціологічний” спосіб, який дає нам змогу говорити 
так, щоб домогтися узгодженої діяльності за практичних обставин 
організованої повсякденної діяльності клініки, яку учасники цієї 
діяльності мають сприймати як щось самозрозуміле. Звертаючись 
до звіту' про діяльність клініки, складеного за допомогою кодуваль
них інструкцій, про які йдеться, учасники, що мають різні інтереси, 
здобувають можливість переконати одне одного й примирити свої 
розмови про справи клініки в безособовий спосіб, тоді як справи, 
які реально обговорюються, віднаходять свій сенс для “тих, хто 
дискутує” як легітимний або нелеґітимний, бажаний або небажа
ний, вигідний або невигідний стан справ у їхньому професійному 
житті. Він забезпечує неупереджений спосіб опису їхніх справ, 
причому учасники не відмовляються від важливих організаційно 
детермінованих інтересів, про які, “в кінцевому підсумку'”, й напи-
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сано, як вони вважають, даний звіт. Зрештою, у ньому йдеться про 
порядок організації роботи в їхній клініці, реальні характеристики 
якого, як кожен учасник знає, що Всяк Знає, завжди анітрохи не 
цікавлять когось іншого-з-цієї організації.

Практичне соціологічне мислення: 
спільне порозуміння

Соціологи вбачають різницю між “результатним” і “процес- 
ним“ значенням спільного порозуміння. Як “результат” спільне поро
зуміння, як вважають - це загальна згода в якихось істотних справах; 
як “процес” воно складається з різних методів, за допомогою яких те, 
що особа каже або робить, визнається сумісним із якимись прави
лами. Запровадивши свої поняття Begreifen і Verstehen, кожне з яких 
мало відмінні характеристики як метод і як знання, Вебер своїм авто
ритетом підтримав соціологів у цьому розрізненні.

Аналіз досвіду студентів у переказі своїх повсякденних 
розмов дає підстави припустити, що в обох випадках, як резуль
тату, так і процесу, спільне порозуміння складається з внутрішньо- 
часового плину роботи тлумачення. їхній досвід приводить до 
досить дивної послідовності фактів, і в будь-якому з двох випадків 
їхнє порозуміння має операційну структуру.

У другому розділі описано результати дослідження, в якому 
студентів просили написати звіт про якісь розмови, написавши 
ліворуч, що було сказано співрозмовниками реально, а праворуч — 
як співрозмовники та їхні партнери уявляли собі, про що саме вони 
розмовляють. Нижче подано цю таблицю:

Чоловік: Сьогодні Дана 
зміг укинути 
пенні в 
паркувальний 
стовпчик, стоячи 
на власних 
ніжках.

Сьогодні я ходив забрати додому Дану, 
нашого чотирирічного сина, з дитячого 
садочка, і він дотягся ручкою так високо, 
що зміг укинути пенні в проріз у парку- 
вальному стовпчику, коли ми ставили там 
машину, тоді як раніше мені доводилося 
підіймати його, щоб він зумів це зробити.

Дружина: Ти водив його до Якщо він укинув пенні в паркувальний
крамниці стовпчик, то це означає, що ти зупиняв-
грамплатівок? ся, коли він був із тобою. Я знаю, що ти
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зупинявся біля крамниці грамплатівок 
або коли їхав його забрати, або на зво
ротньому шляху. То, виходить, ти зупи
нявся на зворотному шляху, коли він був 
із тобою, чи ти зупинявся біля крамниці 
грамплатівок, коли їхав туди й зупинявся 
десь-інде на своєму шляху назад?

Чоловік: Ні, до майстерні з 
ремонту взуття.

Ні, я зупинився біля крамниці грампла
тівок, коли їхав по нього, й зупинився 
біля майстерні з ремонту взуття по 
дорозі додому, коли він був зі мною.

Дружина: А чого ти туди 
ходив?

Я знаю одну причину, чому тобі треба 
було зупинитися біля майстерні з ремонту 
взуття. А чого ти заходив туди насправді?

Чоловік: Я купив собі нові 
шнурки до 
черевиків.

Як ти, певно, пам’ятаєш, я порвав шнурок 
на одному зі своїх коричневих напівчере- 
виків, отож я зупинився там, щоб купити 
собі кілька нових шнурків.

Дружина: Тобі конче треба 
підбити нові 
підбори до своїх 
мокасинів.

Я думаю, ти міг би зробити там іще дещо. 
Ти міг би взяти з собою свої чорні мока
сини, бо їхні підбори вже майже стерлися. 
Раджу тобі полагодити їх якнайскоріше.

Студенти заповнили ліву графу таблиці швидко й легко, 
проте заповнити праву графу їм було значно важче. Коли я дав їм 
таке завдання, багато запитували мене, скільки я хочу, щоб вони 
написали. Мірою того як я вимагав від них усе більшої акуратності, 
ясності та чіткості, завдання вимагало від них усе більших зусиль. І 
нарешті, коли я поставив вимогу, аби вони припустили, що я зможу 
довідатися про те, про що справді була розмова лише в тому 
випадку, якщо вони запишуть її буквально, вони відмовилися 
виконувати завдання, поскаржившись, що зробити це неможливо.

Хоч у своїх наріканнях вони говорили про те, як тяжко їм 
написати “більше”, це злощасне “більше” не було настільки тяж
ким, як, наприклад, завдання вичерпати море відрами. Зрештою, 
нарікали вони не на те, що їм треба викласти на папері певний 
зміст, обмежений, але настільки розширений унаслідок педантич-
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них вимог до його точності, що їм бракувало часу, життєвої снаги, 
паперу, охоти або тверезого глузду, щоб записати його “весь ціл
ком”. Натомість їхні нарікання та обставини їхньої діяльності були, 
по суті, такими: якщо, незалежно від написаного студентом, я був 
спроможний переконати його, що він висловив усе ще не досить 
акуратно, чітко або ясно і якщо він мав бажання усунути всі 
двозначності, тоді він повертався до свого завдання, нарікаючи, що 
сам процес письма розвивав розмову як розгалужену структуру 
релевантних змістів. Сам спосіб виконання цього завдання примно
жував його характеристики.

Яке ж я поставив їм завдання, що воно вимагало від них 
писати все більше й більше? Річ у тому, що повторюваність вимог 
щодо акуратності, ясності та буквальності робила його дедалі 
складнішим і, в кінцевому підсумку, неможливим. Та ще й таким, 
що сам спосіб його виконання примножував його характеристики. 
Якщо спільне порозуміння складалося з досягнутої згоди в істот
них матеріях, тоді їхнє завдання було б тотожним тому, яке, схоже, 
ставлять перед собою професійні соціологи. Ця проблема розв’язу
валася б у той самий спосіб, в який пропонують розв’язувати її 
професійні соціологи, а саме:

Студенти мусили б спочатку провести різницю між тим, що 
було сказано, і тим, про що говорилося, і пов’язати ці два змісти 
відношенням знака та референта. Те, що сторони сказали, розгля
далося б у такому випадку як ескізна, часткова, неповна, замаско
вана, еліптична, прихована, двозначна або оманлива версія того, 
про що сторони говорили. Завдання полягало б у заповненні прога
лин в ескізності того, що сторони сказали. Таким чином, обсяг 
тексту в лівій і правій графі узгоджувався б із тим “фактом”, що 
зміст сказаного обмежується тим матеріалом, який дозволяє запи
сати себе на магнітофон. Права графа вимагає, аби туди було 
“додано” щось іще. А що ескізність сказаного була б його вадою, 
то студентам довелося б пошукати чогось іншого, аніж сказане, для 
того щоб (а) знайти відповідні змісти й (б) знайти аргументи для 
доведення - бо їм довелося б це доводити - правильності знайденої 
відповідності. Оскільки вони писали б звіт про актуальну розмову 
конкретних осіб, то їм довелося б шукати ширшого змісту в тому, 
що співрозмовники мали “на думці” або в тому, що вони думали,
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або в тому, в що вони вірили, або в тому, що вони “мали намір” 
сказати. Крім того, вони мусили б переконалися в тому, що вони 
виявили саме те, що реально, а не ймовірно, гіпотетично, уявно чи 
можливо співрозмовники мали на думці. Тобто вони мусили б 
послатися на спостережені дії - спостережену поведінку співроз
мовників - для того, щоб обґрунтувати свої претензії на “реаль
ність”. Цю переконаність вони могли б добути, встановивши 
наявність у взаєминах співрозмовників певних чеснот, які могли б 
її гарантувати, таких як їхнє вміння говорити чесно, відкрито, 
правдиво, щиро та інших подібних. Усе це означає, що студенти не 
змогли б обійтися без знання певної спільноти, об’єднаної спіль
ним порозумінням і знання тих проблем, щодо яких її учасники 
доходять повної згоди, бо лише в такий спосіб вони могли б 
забезпечити адекватність свого розуміння, про що справді розмов
ляли сторони, тобто, що саме сторони розуміли однаково. Потім, 
хоч би що там написали студенти, вони могли б припустити, що я 
як компетентний член тієї самої спільноти (зрештою, всі розмови 
були повсякденного характеру) зможу зрозуміти запропоновану 
відповідність та аргументи на її користь. Якби я не побачив цієї 
відповідності або якби я зрозумів зміст інакше, аніж зрозуміли 
його вони, тоді доти, доки вони б і далі припускали мою 
компетентність - тобто доти, доки я у своєму альтернативному 
витлумаченні не підірвав своє право вимагати, щоб це альтер
нативне бачення сприймалося всерйоз ними і мною - студенти 
могли б дорікнути в тому, що я вимагаю від них значно більше 
практичних деталей, аніж потрібно. У такому випадку вони, ли
бонь, звинуватили б мене у сліпому педантстві й стали б нарікати, 
що “кожен бачить”, що з погляду міркувань практичної доцільності 
досить - це досить, і лише сліпі не хочуть цього бачити.

Така версія їхнього завдання пояснює їхні нарікання на те, 
що їх примушують писати “більше й більше”. Вона пояснює також 
той факт, що завдання дедалі ускладнюється, мірою того як 
зростають вимоги до ясності й усього такого. Але вона не дуже 
добре пояснює кінцеву неможливість, бо вона висвітлює лише 
одну грань “неможливості” цього завдання, а саме небажання 
студентів просуватися далі, але вона зовсім не пояснює суть цього 
небажання, а саме те, що студенти якось доходять висновку, що 
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їхнє завдання не може бути виконане. І нарешті, ця версія їхнього 
завдання аж ніяк не пояснює їхню скаргу на те, що в процесі 
виконання цього завдання його характеристики примножуються.

Альтернативна концепція уявляється мені переконливішою. 
Хоча спершу такий хід думок може здатися дивним, спробуймо 
відмовитися від припущення, що для того, аби описати засто
сування мови як характеристику взаємопорозумінь, ми на самому 
початку знаємо, з чого складається сутнісне спільне порозуміння. 
Відмовившись від такого припущення, ми разом із ним відмов
ляємося від теорії знаків, яка його супроводжує і згідно з якою 
“знак” і “референт” - це, відповідно, властивості чогось сказаного 
й чогось такого, про що говориться, а отже, за такої ситуації і знак, 
і референт прив’язуються до відповідних змістів. Відмовившись 
від такої теорії знаків, ми відмовляємося також від можливості 
того, що згода в сутнісних матеріях пояснює застосування мови.

Якщо відмовитися від усіх цих понять, тоді те, про що 
сторони говорили, не можна буде відрізнити від того, як сторони 
говорили. Пояснення того, про що говорили сторони, тепер цілком 
складатиметься з опису того, як говорили сторони; з опрацювання 
методу, як треба говорити те, що треба сказати, а саме: говорити 
синонімами, говорити іронічно, говорити метафорично, говорити 
загадково, говорити наративно, говорити в стилі запитань або 
відповідей, брехати, замовчувати, лицемірити тощо.

Замість того і всупереч тому, щоб думати про різницю між 
тим, що було сказано, і тим, про що говорилося, тепер вартою уваги 
відмінністю ми вважатимемо відмінність між двома реакціями 
члена мовної спільноти: реакцією на те, що особа щось каже, 
тобто, що вона розмовляє, з одного боку, й реакцією на те, як вона 
розмовляє, з другого. Тоді розпізнавання смислу сказаного особою 
полягає лише в методі й залежить від методу її говоріння, тобто від 
розуміння того, як вона говорила.

Я пропоную, щоб ми не розглядали текст у правій графі як 
відповідний зміст лівої графи і щоб завдання студентів пояснити, 
про що була розмова, не втягувало їх в дослідження змісту 
сказаного співрозмовниками. Натомість я пропоную, щоб у своїх 
письмових поясненнях вони намагалися навчити мене, як засто
сувати те, що сказали сторони як метод для розпізнання, що саме 
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вони сказали. Я пропоную доручити студентам опрацювати для 
мене інструкції, які допоможуть мені розпізнати, що саме реально 
й напевне сказали учасники розмови. Переконуючи їх у тому, що 
існують альтернативні “тлумачення”, наполягаючи, що двознач
ність іще залишається, я примусив їх повірити в те, що вони 
продемонстрували мені тільки те, що учасники розмови сказали 
приблизно або ймовірно, або гіпотетично. Вони сприйняли це в 
тому значенні, що їхні інструкції були неповними; що неточність 
їхніх пояснень безпосередньо пояснювалася неповнотою їхніх 
інструкцій; і що різниця між претензіями на “актуальність ” і 
“приблизність ” залежала від повноти їхніх інструкцій.

Тепер ми бачимо, що то було за завдання, яке вимагало від 
них писати “більше”, завдання, яке здавалося їм усе важчим і 
важчим і зрештою неможливим і яке примножувало свої характе
ристики в процесі процедур свого виконання. Я поставив перед 
ними завдання сформулювати ці інструкції так, щоб зробити їх 
“усе більш” точними, ясними, чіткими, а в кінцевому підсумку 
буквальними, де б значення “усе більш” і значення ясності, 
точності, чіткості та буквальності ймовірно пояснювалися в 
термінах властивостей самих інструкцій і лише інструкцій. Я 
попросив їх узяти на себе неможливе завдання “виправлення” 
сутнісної неповноти будь-якої сукупност і інструкцій, незалежно від 
того, наскільки ретельно й старанно вони були опрацьовані. Я 
поставив перед ними вимогу сформулювати метод, який застосо
вували сторони у своїй розмові, як правила процедури, за 
допомогою якої можна з’ясувати, що саме сказали співрозмовники, 
правила, що не залежали б від будь-яких вимог ситуації, уяви та 
розвитку. Я попросив їх описати, якими методами користувалися 
співрозмовники у своїй розмові, так ніби ці методи були ізоморфні 
діям і строго відповідали правилам процедури, яка формулювала 
цей метод як елемент точної інструкції. Розпізнати, що саме сказа
но, означає розпізнати, як особа говорить, тобто розпізнати, чи, 
кажучи “тобі конче треба підбити нові підбори до своїх мокаси
нів”, дружина говорила наративно, чи метафорично, чи евфемі
стично, чи лицемірно.

Студентів збентежив той факт, що питання про те, як 
говорить особа, завдання описати метод говоріння цієї особи не
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задовольняється доведенням і не збігається з доведенням того, що 
сказане узгоджується з правилом, що вказує, як досягти узгодже
ності, сполучуваності та зв’язності значень.

Розмовляючи у плані своїх повсякденних справ, люди 
вважають за щось самозрозуміле, що все сказане тлумачитиметься 
згідно з методами, які учасники розмови застосовують для зрозу
міння того, що вони кажуть, і які можуть бути ефективно 
застосовані завдяки ясності, послідовності, зв’язності, зрозумілості 
та спланованому' характеру їхніх реплік, тобто завдяки їхній 
підпорядкованості юрисдикції певних правил - одне слово, завдяки 
їхній раціональній структурі. Зрозуміти “смисл” сказаного - це 
підпорядкувати його характерні ознаки відповідному “правилу”. 
"Загальна згода” виникає внаслідок застосування усіляких 
суспільних методів, які допомагають членові суспільства розпізна
ти, що те чим те було сказане-згідно-з-правіиюм, а не передбачає 
очевидне протиставлення субстантивних матерій. Тобто аде
кватний образ спільного порозуміння - і/є операція, радше ніж 
спільний перетин взаємонакладених сукупностей.

Людина, що вивчає соціологію, незалежно від того, чи вона 
аматор цієї справи, чи фахівець, може розглядати спільне поро
зуміння як загальну згоду в субстантивних матеріях, вважаючи 
самозрозумілим, що сказане буде сказано відповідно до методів, 
що їх не обов’язково специфікувати, тобто їх треба специфікувати 
лише у “спеціальних випадках”.

Повертаючись до розмови між чоловіком і дружиною, то її 
відкритий і впізнаванний характер для обох передбачав застосу
вання кожним із них і приписування кожному з них другому 
спроможності визначати й бути переконаним у тому', що все ними 
сказане відповідає їхнім близьким взаєминам та їхній спромож
ності взаємодіяти, підкоряючись несхитному правилу їхньої мов
чазної домовленості, тобто інтерсуб’єктивно застосовуваній грама
тичній схемі, призначеній для аналізу того, що сказав співрозмов
ник, схемі, застосування якої забезпечувало, що вони завжди розу
мітимуть одне одного й кожен учасник розмови завжди буде певен, 
що другий його зрозумів. Тому жоден не вимагає від другого уточ
нень; жоден із них просто не має права претендувати на те, щоб 
другий “пояснював” йому, що він хоче сказати.
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Одне слово, спільне порозуміння, ведучи за собою, як ми 

вже переконалися, “внутрішній” темпоральний потік інтерпрета- 
ційної праці, необхідно має операційну структуру. Якщо аналітик 
нехтує цю операційну структуру, то він звертається до свого опер
того на здоровий глузд знання суспільства достоту так, як застосо
вують це знання члени суспільства, коли вони мусять вирішувати, 
які особи роблять чи говорять те або те, тобто користується своїм 
повсякденним знанням суспільних структур і як темою, і як ресур
сом дослідження. Альтернативою буде приписати виключний пріо
ритет вивченню методів узгоджених дій та методів спільного поро
зуміння. Не один якийсь метод зрозуміння, але безліч найроз- 
маїтіших методів зрозуміння є досі недослідженими, а отже, й кри
тичними для діяльності соціолога феноменами. На їхню велику 
кількість указує нескінченна розмаїтість тих способів, якими роз
мовляють люди. Деякі ознаки їхнього характеру та їхніх відмінно
стей ми виявляємо в суспільно можливих тлумаченнях безлічі зна
кових функцій, як тоді, коли ми звертаємо увагу на ярлики, етикет
ки, символи, емблеми, криптограми, аналогії, анаграми, індекса
цію, мініатюри, імітацію, глузування, прикидання - одне слово, ко
ли ми розпізнаємо, застосовуємо та виробляємо впорядковані струк
тури культурних середовищ, діючи “зсередини” цих середовищ8.

Це зауваження було зроблене Монро Бердслі в “Метафоричному вигині” (Monroe 
Beardsley, “The Metaphorical Twist”, Philosophy and Phenomenological Research, March, 
1962), де він стверджує, що ми не можемо знати, чи застосоване те або те слово 
метафорично, навіть якщо ми знаємо, що думає ця особа; радше ми спроможні 
визначити, що вона думає, коли бачимо, що слово вжите метафорично. Взявши за 
приклад поезію, Бердслі вказує, що “ключі до цього факту треба шукати в самому вірші, 
бо інакше ми рідко зможемо читати поезію”.

Стратегії

У який досі не помічений спосіб практичні діє є проблема
тичними; як зробити їх доступними для вивчення; що ми можемо 
про них довідатися - такі завдання я перед собою поставив. Я 
застосовую термін “етнометодологія”, маючи на увазі дослідження 
практичних дій із використанням нижче зазначених стратегій, а 
також феноменів, проблем, знахідок та методів, які супроводжують 
їхнє застосування.



37
(1) Можна локалізувати нескінченно велику сферу придат

них середовищ, коли ми визначимо свою стратегію пошуку так, що 
будь-яка оказія може вивчатися з погляду характеристик “вибору” 
серед альтернатив смислу, фактичності, об’єктивності, причини, 
пояснення, спільності практичних дій і що таке вивчення входить 
до проекту членів даного суспільства. Така стратегія приводить до 
того, що дослідження всіх видів, які тільки можна собі уявити, від 
ворожіння до теоретичної фізики привертають наш інтерес як 
суспільно організовані й майстерно налагоджені практики. Те, що 
структури повсякденної діяльності створюють контексти, об’єкти, 
ресурси, виправдання, проблематичні теми тощо для практик та 
результатів досліджень, створює для нашого інтересу можливість 
обирати будь-які дослідження без винятку.

Жодні дослідження не можуть бути виключені, незалежно 
від того, де й коли вони відбуваються, незалежно від того, 
наскільки широкий чи тривіальний їхній діапазон, незалежно від 
того, як вони організовані, скільки коштують, яка їхня тривалість, 
до яких вони призводять наслідків і якими успіхами завершуються, 
яка їхня репутація, їхні виконавці, їхні претензії, їхні філософії та 
їхні філософи. Процедури та результати ворожіння на воді, проро
кувань, математики, соціології - незалежно від того, йдеться про 
діяльність аматорів чи професіоналів - розглядаються згідно зі 
стратегією, яка передбачає, що кожна характеристика смислу, 
факту, методу для кожної конкретної оказії дослідження без винят
ку є керованою реалізацією організованих середовищ практичних 
дій і що конкретні детермінації в практиках членів суспільства, 
позначених послідовністю, спланованістю, релевантністю або 
відтворюваністю їхніх практик та результатів - від чаклунства до 
топології - набуваються й забезпечуються лише через конкретні, 
локалізовані організації майстерно налаштованих практик.

(2) Члени будь-якої організованої структури постійно 
залучаються до того, щоб вирішувати, розпізнавати, переконувати 
або робити очевидним раціональний, тобто зв’язний або послідов
ний, або обраний, або спланований, або ефективний, або методич
ний, або пізнаванний характер таких видів діяльності в процесі 
їхніх досліджень як підрахунки, накреслення графіків, опитування, 
добір, запис, складання звітів, планування, ухвалення рішень і таке 



38
інше. Не досить описати, як актуальні дослідницькі процедури у 
функції конститутивних характеристик повсякденних і організо
ваних справ, які роблять члени суспільства, здійснюються членами 
суспільства як упізнаванно раціональні дії в актуальних випадках 
організаційних обставин, сказавши, що члени суспільства зверта
ються до певного правила, яке визначає зв’язний або послідовний, 
або спланований, тобто раціональний характер їхньої актуальної 
діяльності. Не досить також запропонувати, щоб раціональні 
властивості досліджень, які здійснюють члени суспільства, 
забезпечувалися тим, що члени суспільства підкорятимуться 
правилам дослідження. Натомість, “адекватну демонстрацію”, 
“адекватне звітування”, “достатність доказів”, “просту мову”, 
“активне використання записів”, “необхідні висновки”, “рамку 
обмежених альтернатив”, одне слово, кожну тему “логіки” й “мето
дології”, включаючи й ці дві назви, треба вважати тлумаченнями 
організаційних феноменів. Ці феномени є умовними досягненнями 
організації повсякденних практик і як умовні досягнення вони по- 
різному доступні для членів суспільства як норми, завдання, 
перешкоди. Лише в такі способи, а не в способи інваріантних 
категорій або загальних принципів визначають вони “адекватне 
дослідження та адекватний дискурс”.

(3) Отже, провідна стратегія полягає в тому, щоб відмовити
ся серйозно розглядати головну пропозицію, яка полягає в тому, 
що результативність, дієвість, ефективність, зрозумілість, послі
довність, плановість, типовість, однорідність, відтворюваність 
діяльності - тобто раціональні властивості практичних видів діяль
ності - оцінювалися, розпізнавалися, категоризувалися, описува
лися через застосування правила або стандарту, добутого поза 
актуальними середовищами, в яких такі властивості розпізнаються, 
застосовуються, продукуються й обговорюються учасниками сере
довищ. Усі процедури, за допомогою яких оцінюються у своїх 
загальних характеристиках логічні та методологічні властивості 
практик та результатів досліджень, як правило, цікаві як феномени 
для етнометодологічних студій, але не навпаки. Структурно відмін
ні організовані види практичної діяльності повсякденного життя 
мають бути виявлені й досліджені щодо свого утворення, похо
дження, впізнавання та репрезентацій раціональних практик. Усі
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“логічні” та “методологічні” властивості дій, кожна характеристика 
смислу діяльності, фактичності, об’єктивності, відповідальності, 
комунальності має розглядатися як умовна реалізація суспільно 
організованих загальних практик.

(4) Рекомендується стратегія, щоб кожне суспільне середо
вище розглядалося як таке, що самоорґанізується в стосунку до 
зрозумілого характеру своїх власних виявів як або репрезентацій, 
або свідчень-суспільного-ладу. Кожне середовище організує свою 
діяльність так, щоб зробити свої властивості як організованого 
середовища практичної діяльності такими, що можуть бути розпі
знані, підраховані, записані, повідомлені, описані в якійсь історії, 
проаналізовані — одне слово, вони мають бути поясненними.

Організовані суспільні структурні утворення включають у 
себе різні методи реалізації поясненності організаційних методів 
середовища як узгоджених зобов’язань. Кожна претензія виконав
ців на ефективність, ясність, послідовність, плановість або дієвість 
і кожне міркування щодо адекватної доказовості, демонстрування, 
опису або релевантності набуває свого характеру феномена внаслі
док корпоративного прагнення виконати ці зобов’язання і внаслі
док задіяння тих способів, у які різні організаційні середовища з 
огляду на їхні характеристики організації діяльності, “підтриму
ють”, “полегшують”, “гальмують” тощо ці методи перетворення 
їхніх справ на поясненні-матерії-для-всіх-практичних цілей.

У ті самі способи, в які організується середовище, воно 
складається з методів, якими користуються члени суспільства, аби 
зробити очевидним, що способи функціонування цих середовищ є 
прозорими, зв’язними, спланованими, послідовними, обраними, 
пізнаванними, однорідними, відтворюваними зв’язками - тобто 
раціональними зв’язками. У той самий спосіб, у який особи є 
членами організованих справ, вони заангажовані в серйозну й 
практичну роботу виявлення, демонстрування, переконування 
через показ у звичайних ситуаціях їхніх взаємодій видовища послі
довних, зв’язних, прозорих, обраних, спланованих структурних 
утворень. У ті самі способи, в які організується середовище, воно 
складається з методів, тоді як його члени постачаються розпові
дями про середовище як таке, яке можна обчислити, розбити на
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яруси, виразити в прислів’ях, порівняти, змалювати, репрезенту
вати - тобто складене з поясненних подій.

(5) Кожен вид дослідження без винятку складається з органі
зованих, майстерно налаштованих практик, тоді як раціональні вла
стивості прислів’їв, почасти сформульовані поради, часткові описи, 
еліптичні вирази, швидкоплинні зауваження, байки, застережні 
легенди й таке інше виводяться на поверхню, демонструються.

Властивості індексних виразів та індексних дій, які можна 
продемонструвати, - це безперервні здобутки організованої діяль
ності повсякденного життя. У цьому суть справи. Кероване проду
кування цього феномену в кожному аспекті, з кожної перспективи 
й на кожному етапі зберігає для членів суспільства характер 
серйозних, практичних завдань, підпорядкованих кожній вимозі 
організаційно розташованого управління. Кожна зі статей, опублі
кованих у цій книжці, так чи інак рекомендує цей феномен для 
професійного соціологічного аналізу.
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Дослідження стандартних причин 

повсякденної діяльності

Проблема

Для Канта моральний порядок “усередині” був жахливою 
таємницею; для соціологів моральний порядок “зовні” - це таємни
ця технічна. З погляду соціологічної теорії моральний порядок 
складається з діяльності повсякденного життя, яка підпорядкована 
певним правилам. Члени суспільства знаходять і знають моральний 
порядок як доступний для сприйняття нормальний плин подій - 
знайомі сцени повсякденних справ, світ повсякденного життя, який 
ми знаємо спільно з іншими і спільно з іншими вважаємо за щось 
самозрозуміле.

Люди дивляться на цей світ як на “природні факти життя”, 
які вони можуть сприймати тільки і лише тільки через моральні 
факти життя. Члени суспільства не лише сприймають у такий 
спосіб звичні сцени свого життя, а й відчувають моральну 
відповідальність за те, що вони такі, які вони є. Звичні сцени 
повсякденної діяльності, до яких члени суспільства ставляться як 
до природних фактів життя, безлічі фактів із повсякденного 
існування членів суспільства, фактів, що репрезентують як реаль
ний світ, так і наслідки діяльності в цьому реальному світі. Вони 
надають нам “точку опори”, “ось воно”, до якого ми щоразу повер
таємося в стані свого неспання, вони є точками відправлення й 
повернення для кожної модифікації світу повсякденного життя, 
точками, що досягаються в грі, уві сні, в трансі, театрі, науковому 
теоретизуванні або врочистих церемоніях.

У будь-якій дисципліні, гуманітарній чи природничо- 
науковій, близький і знайомий нам спільний відчутний світ 
повсякденного життя становить для нас тему повсякчасного інтере
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су. У науках про суспільство, а надто в соціології, - це тема, якій 
присвячується головна увага. Вона утворює для соціології проб
лемний предмет вивчення, проникає в саму структуру соціологіч
ного мислення та соціологічної діяльності і здійснює дивний і впер
тий суверенітет над претензіями соціологів на адекватне пояснення.

Та попри центральність цієї теми, величезний масив 
наукової літератури містить дуже мало даних і мало методів, за 
допомогою яких можна було б виявляти і співвідносити з вимірами 
суспільної організації “знайомі сцени”. Хоча соціологи беруть 
суспільно структуровані сцени за пункти свого відправлення, вони 
рідко бачать9 як завдання соціологічного дослідження, що має 
право на існування само по собі, загальне питання про те, як і чому 
можливий такий світ здорового глузду. Натомість можливість 
існування повсякденного світу або замінюється теоретичною 
репрезентацією або просто припускається. Як тема методологічної 
основи для соціологічних досліджень визначення позначеного 
здоровим глуздом світу повсякденного життя, хоча воно й 
становить невід’ємну частину проекту соціологічного дослідження, 
досі нехтувалося. У цій статті я поставив перед собою мету пока
зати сутнісну релевантність для соціологічних досліджень уваги до 
діяльності, яку диктує здоровий глузд ЯК ТЄМ}' для окремих 
досліджень, що мають право на існування самі по собі, та 
розповісти про низку досліджень, спрямованих на “повторне 
відкриття” цієї проблеми.

9 Праця Альфреда Шюца, що цитується в наступній примітці - чудовий виняток. 
Читачі, що знайомі з його творами, зрозуміють, як багато завдячує йому ця стаття.

Виведення банальних сцен на світло

Шукаючи стабільні характеристики повсякденної діяльності 
різних видів, соціологи здебільшого обирають знайомі середовища, 
такі як родини або місця праці, й шукають змінні величини, що 
сприяють утвердженню їхніх сталих характеристик. При цьому, як 
правило, розглядається певна сукупність міркувань: суспільно 
стандартизовані й такі, що стандартизують, “побачені, але непомі
чені”, сподівані, контекстні характеристики повсякденних сцен. 
Член суспільства використовує фонові сподівання як схему інтер
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претації. Завдяки їхньому використанню актуальні видимості 
стають для нього впізнаванними й зрозумілими як видимості- 
знайомих-подій. Він явно чутливий до цього тла. хоча водночас він 
навряд чи зміг би конкретно сказати нам, із чого складаються ці 
його сподівання. Коли ми його про це запитуємо, він може сказати 
нам дуже мало або й зовсім нічого.

Щоб прояснити ці фонові сподівання, людина мусить бути 
або цілком чужою до “звичайного життєвого” характеру повсяк
денних сцен, або якось відчужити себе від них. Як указав Альфред 
Шюц, потрібен “спеціальний мотив”, щоб зробити їх проблематич
ними. У випадку соціологічних досліджень цей “спеціальний мо
тив” складається з програмного завдання розглянути практичні 
обставини члена суспільства, які включають морально необхідний 
із погляду члена суспільства характер багатьох його фонових ознак 
як предметів теоретичного інтересу. Видимі, але не помітні фонові 
основи повсякденної діяльності робляться видимими й описуються 
з перспективи, в якій люди живуть тими життями, якими вони 
живуть, мають дітей, яких вони мають, почувають те, що вони 
почувають, думають ті думки, які вони думають, входять у ті 
стосунки, в які вони входять, і це робиться для того, щоб дозволити 
соціологові розв’язати свої теоретичні проблеми.

Майже сам-один серед теоретиків соціології, покійний 
Альфред Шюц у низці класичних досліджень10 конститутивної 
феноменології світу повсякденного життя описав багато з цих 
видимих, але непомітних фонових сподівань. Він назвав їх “наста
новою повсякденного життя”. Він визначав їхнє сценічне втілення 
як “світ, спільно нам відомий і само собою зрозумілий”. Фундамен
тальна праця Шюца зробила можливою подальшу роботу з 
прояснення їхньої природи та функціонування, співвідносячи їх із 
процесами узгоджених дій і приписуючи їм їхнє місце в емпірич
ному суспільстві, яке ми можемо собі уявити.

10 Alfred Schutz, Der Sinnhafte Aufbau Der Sozialen Welt (Wein: Verlag von Julius Springer, 
1932); Collected Papers I: The Problem of Social Reality, ed. Maurice Natanson (The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1962); Collected Papers II: Studies in Social Theory, ed. Arvid Broderson 
(The Hague, Martinus Nijhoff, 1964); Collected Papers III: Studies in Phenomenological 
Philosophy, ed. 1. Schutz (Hague: Martinus Nijhoff, 1966).
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Дослідження, описані в цій статті намагаються виявити 

деякі сподівання, що наділяють сцени повсякденності їхнім 
знайомим характером звичайного життя, та співвіднести ці споді
вання зі сталими суспільними структурами повсякденної діяль
ності. У процедурному плані я завжди волів починати зі знайомих 
сцен і запитувати, що можна зробити для того, щоб створити 
проблеми. Які треба здійснити операції, щоб примножити невід
чутні характеристики сприйманих середовищ; як створити й 
підтримати розгубленість, жах і плутанину; як створити суспільно 
структуровані афекти тривоги, сорому, провини та обурення; і як 
створити дезорганізовану взаємодію, яка розповіла б нам щось про 
те, як зазвичай та рутинно створюються й підтримуються струк
тури повсякденної діяльності11.

11 І навпаки, знання того, як структури повсякденної діяльності рутинно створюються, 
дозволить нам з’ясувати, що ми маємо робити для ефективного створення бажаних 
порушень.

Хочу висловити одне застереження. Попри той наголос, 
який зроблено на процедурному характері моїх досліджень, їх не 
можна вважати експериментальними у властивому розумінні. Це 
такі собі демонстрації, призначені, якщо ми запозичимо вислів 
Г'ерберта Шпігельберґа, “допомагати ледачій уяві” Я виявив, що 
вони створюють віддзеркалення, в яких можна розгледіти химерну 
незвичайність нав’язливо знайомого нам світу.

Деякі сутнісні характеристики спільних порозумінь

Розмаїті міркування диктують, що спільні порозуміння не 
можуть складатися з вимірюваної кількості поглядів на різні теми, 
щодо яких особи досягли згоди. Навіть якщо ці теми обмежені в 
кількості та в діапазоні й не існує жодних труднощів практичного 
характеру щодо їхньої оцінки, уявлення про те, що ми маємо спра
ву з певною кількістю узгоджених поглядів, залишається некорект
ним. Це можна показати на такому прикладі.

Я дав завдання студентам скласти звіт про свої повсякденні 
розмови, написавши в лівій графі таблиці, що співрозмовники ре
ально сказали, а в правій графі, як вони та їхні партери розуміли.
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про що саме відбувається розмова. Один зі студентів дав мені 
такий опис розмови між ним та його дружиною.

Чоловік: Сьогодні Дана 
зміг укинути 
пенні в 
паркувальний 
стовпчик, 
стоячи на 
власних ніжках.

Сьогодні я ходив забрати додому Дану, 
нашого чотирирічного сина, з дитячого 
садочка, і він дотягся ручкою так високо, 
що зміг укинути пенні в проріз у 
паркувальному стовпчику, коли ми 
ставили там машину, тоді як раніше мені 
доводилося підіймати його, щоб він 
зумів це зробити.

Дружина: Ти водив його 
до крамниці 
грамплатівок?

Якщо він укинув пенні в паркувальний 
стовпчик, то це означає, що ти зупиняв
ся, коли він був із тобою. Я знаю, ти зу
пинявся біля крамниці грамплатівок або 
коли їхав його забрати, або на зворотно
му шляху. То, виходить, ти зупинявся на 
зворотному шляху, коли він був із то
бою, чи ти зупинявся біля крамниці 
грамплатівок, коли їхав туди, й зупиняв
ся десь-інде на своєму шляху назад?

Чоловік: Ні, до майстерні 
з ремонту 
взуття.

Ні, я зупинився біля крамниці грампла
тівок, коли їхав по нього, й зупинився біля 
майстерні з ремонту взуття по дорозі 
додому, коли він був зі мною.

Дружина: А чого ти туди 
ходив?

Я знаю одну причину, чому тобі треба 
було зупинитися біля майстерні з ремон
ту взуття. А чого ти заходив туди 
насправді?

Чоловік: Я купив собі 
нові шнурки до 
черевиків.

Як ти, певно, пам’ятаєш, я порвав 
шнурок на одному зі своїх коричневих 
напівчеревиків, отож я зупинився там, 
щоб купити собі кілька нових шнурків.

Дружина: Тобі конче 
треба підбити 
нові підбори до 
своїх 
мокасинів.

Я думаю, ти міг би зробити там іще 
дещо. Ти міг би взяти з собою свої чорні 
мокасини, бо їхні підбори вже майже 
стерлися. Раджу тобі полагодити їх 
якнайскоріше.
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Дослідження цієї розмови дає змогу зробити такі висновки, 

(а) Було чимало такого, про що партнери не згадували, але знали, 
що вони про це розмовляють, (б) Багато чого з того, що партнери 
розуміли, вони розуміли на основі не тільки реально сказаного, а й 
на основі того, що залишилося не сказаним, (в) Багато чого 
розумілося через процес сприйняття часової послідовності вислов
лювань як документального свідчення про те, в якому напрямку 
розвивається розмова, а не як низки термінів, (г) Речі, що їх обидва 
співрозмовники розуміли спільно, вони розуміли лише в процесі 
роботи, спрямованої на досягнення взаємного розуміння, роботи, 
яка полягала в тому, що вони сприймали лінгвістичну подію як 
“документ чогось”, як те, що “вказує на щось”, як щось оперте на 
контекстну' структуру змісту, причому обидва співрозмовники 
знали, що цей зміст вони можуть доносити одне до одного 
засобами мови. І не тільки контекстна структура змісту виникала з 
індивідуальних документальних свідчень, а й документальні 
свідчення, у свою чергу, інтерпретувалися на основі того, “що було 
відомо” , було відомо наперед про контекстні структури12.1 те, й те 
використовується для подальшого опрацювання другого, (д) Спри
ймаючи висловлювання як події-в-розмові, кожна сторона посила
лася на біографію та перспективи даної взаємодії, яку кожна з них 
використовувала й приписувало другій як спільну схему інтер
претації та виразу, (е) Кожен зі співрозмовників чекав, поки другий 
скаже більше, сподіваючись почути те, про що вони говорили 
раніше, й кожен, здавалося, волів зачекати.

12 Карл Мангайм у своєму есеї “Про інтерпретацію “Weltanschauung” (в Есеї про 
соціологію знання (Essays on the Sociology of Knowledge, trans, and ed. Paul Kecscemeti 
[New York: Oxford University Press, 1952]) називав цю роботу “документальним методом 
інтерпретації”. Її характеристики детальніше описуються в розділі третьому.

Спільні порозуміння складалися б із вимірюваної кількості 
узгоджених поглядів у тому випадку, якби спільні порозуміння 
формувалися на основі подій, скоординованих із відповідними 
позиціями стрілок годинника, тобто подій стандартизованого часу. 
Наведені вище результати дослідження, оскільки вони стосуються 
обміну репліками як подіями-в-розмові, підказують, що необхідно 
брати до уваги принаймні ще один параметр: роль часу, який кон
ституює те, “про що говориться”, тобто організовує плин події у
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плані діяльності, яка її створила, причому і процес, і результат бу
ли знані зсередини цього розвитку обома учасниками розмови, бо 
кожен бачив його не тільки власними очима, а й очима свого 
партнера.

Цей обмін репліками відкриває ще деякі додаткові 
характеристики. (1) Чимало з них є такими, що слухач не зміг би 
розшифрувати їхнього змісту, якби він не знав або щось не 
припускав про біографію та цілі свого співрозмовника, про обста
вини, за яких було промовлено репліку, про попередній плин 
розмови або про особливі взаємини актуальних чи потенційних 
взаємодій, які існують між мовцем і слухачем. Висловлювання не 
наділені таким значенням, яке залишалося б ідентичним за всіх 
мінливих обставин їхнього вжитку. (2) Події, про які говорилося, 
були специфічно туманними. Вони не тільки не утворюють чітко 
обмежену сукупність можливих детермінацій, а й описувані події 
включають у себе як свої істотно умисні й санкціоновані харак
теристики супровідну “бахрому” детермінацій, що відкриті в сто
сунку до внутрішніх відношень, відношень до інших подій і відно
шень до ретроспективних та перспективних можливостей. (3) Для 
того, щоб висловлювання було навантажене певним смислом, коли 
воно промовляється, кожен зі співрозмовників як слухач своїх 
власних слів і слів свого партнера має виходити з припущення, що 
для того, аби будь-яка смислова одиниця даного обміну репліками 
дістала своє завершення, він мусить зачекати, що саме він або інша 
особа можуть сказати згодом, бо лише тоді нинішє значення 
сказаного проясниться остаточно. Таким чином багато висловлю
вань мають ту властивість, що реалізуються поступово в подаль
шому процесі розмови. (4) Навряд чи є потреба вказувати на те, що 
смисл висловлювань залежить від того, в якому порядку вони були 
промовлені, від експресивного характеру термінів, з яких вони 
складаються, і тієї важливості, якою співрозмовники наділяють 
описувані події.

Ці властивості спільних порозумінь суперечать тим 
характеристикам, що їх вони мали б, якби ми знехтували їхній 
темпорально конститутивний характер і розглядали їх натомість як 
заздалегідь закодовані сигнали, що подаються на нашу пам’ять і 
розглядаються як визначена сукупність альтернативних значень, з
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яких нам треба обирати, за наперед визначених умов, що уточ
нюють, у якій із кількох сукупностей альтернативних способів ми 
повинні осмислювати ситуацію, коли виникає потреба в ухваленні 
певного рішення. Тут ідеться про властивості строго раціонального 
дискурсу, ідеально виражені в правилах, що визначають адекватне 
логічне доведення.

Для цілей своєї повсякденної діяльності люди відмовля
ються дозволяти одне одному розуміти, “про що вони насправді 
розмовляють” у такий спосіб. Сподівання, що співрозмовник тебе 
зрозуміє, випадковість висловлювань, специфічна туманність поси
лань, ретроспективно-перспективний смисл кожного реально зроб
леного висловлювання, яке чекає чогось пізнішого, аби зрозуміти, 
що малося на увазі раніше, - це санкціоновані властивості повсяк
денного дискурсу. Вони утворюють тло видимих, але непомітних 
характеристик загального дискурсу, в якому актуальні висловлю
вання розпізнаються як події загальної, розумно зваженої, зрозу
мілої, простої розмови. Люди потребують таких властивостей дис
курсу як умов, за яких вони наділяють правом себе й наділяють 
правом інших претендувати на те, що вони знають, про що вони 
розмовляють і що те, що вони кажуть, зрозуміле і мусить бути 
зрозумілим. Одне слово, їхня видима, але непомітна присутність 
використовується для того, щоб наділяти осіб спроможністю 
безперешкодно залагоджувати свої розмовні справи. Відхід від 
такої розмовної практики завершується негайними спробами 
повернутися до колишнього стану справ.

Санкціонований характер цих властивостей можна проде
монструвати на такому прикладі. Студентам було дано завдання 
розпочати зі своїм знайомим або другом звичайну розмову й, 
жодним чином не показуючи, що в запитаннях експериментатора 
криється щось незвичне, спробувати домогтися, щоб особа 
прояснила смисл своїх нічим не прикметних реплік. Двадцять три 
студенти розповіли про двадцять п’ять випадків таких розмов. Ось 
найтиповіші приклади з тих експериментальних розмов.
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Випадок 1

Суб’єкт розповів експериментаторові, членові автомобіль
ного клубу, до якого належав і суб’єкт, що вчора, коли він їхав на 
роботу, в нього сіла шина.

(С) У мене сіла шина.
(Е) Що ти хочеш цим сказати? Як вона в тебе сіла й куди 

вона в тебе сіла?
Дівчина-суб’єкт на мить наче розгубилася. Потім відповіла 

голосом, у якому прозвучали нотки ворожості: “Що ти хочеш 
сказати цим своїм “що ти хочеш сказати”? Сіла шина означає, що в 
мене сіла шина. Саме це я й хотіла сказати. Нічого особливого. Що 
за дурне запитання!”

Випадок 2

(С) Привіт, Рею. Як ся має твоя дівчина?
(Е) Що ти хочеш сказати цим “як ся має”? Ти запитуєш про 

її фізичний стан чи про її психіку?
(С) Я хоч}' сказати: “Як вона ся має?” Ти що, схибнувся? 

(Вигляд у нього був роздратований.)
(Е) Та ні, зі мною все гаразд. Ти тільки скажи мені 

зрозуміліше, про що ти хотів мене запитати?
(С) Забудь про це. Як щодо твоєї заяви про вступ до 

медичної школи?
(Е) Що ти хотів сказати цим “як щодо”?
(С) Ти знаєш, що я хотів сказати.
(Е) Ні, не знаю.
(С) Що з тобою таке? Ти захворів?

Випадок З

Увечері в п’ятницю ми з чоловіком дивилися телевізор. 
Чоловік сказав мені, що почувається стомленим. Я запитала: “Як ти 
стомлений? Фізично, розумово чи тобі просто нудно?”

(С) Не знаю, мабуть, фізично, передусім.
(Е) Ти хочеш сказати, що в тебе болять м’язи чи кістки?
(С) Може, й так. Не будь такою доскіпливою.
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(Через деякий час, біля того самого телевізора.)

(С) Від усіх цих старих кінофільмів тхне іржавим ліжком.
(Е) Що ти маєш на увазі? Ти маєш на увазі всі старі кіно

фільми, чи деякі з них, чи тільки ті, які ти бачив?
(С) Що з тобою таке? Ти ж знаєш, що я маю на увазі.
(Е) Я хотіла б, щоб ти висловився точніше.
(С) Ти знаєш, що я хотів сказати! Дай мені спокій!

Випадок 4

Ось що відбулося під час розмови (з нареченою експеримен
татора), коли експериментатор почав допитуватися про точне 
значення деяких слів, що їх застосував суб’єкт...

Протягом хвилини з половиною суб’єкт відповідав на 
запитання експериментатора, так ніби не помічав у них нічого 
дивного. Потім вона сказала: “А чого ти ставиш мені ці 
запитання?” і повторювала цю фразу двічі або тричі після кожного 
запитання. Вона явно стала нервувати, риси її обличчя та руки 
почали якось дивно смикатися... Вона здавалася вкрай розгубленою 
й поскаржилася, що я нервую її й попросила, щоб я перестав це 
робити... Потім суб’єкт схопила якийсь журнал і затулила собі 
обличчя. Трохи згодом поклала журнал і вдала, ніби заглибилася в 
читання. Коли експериментатор запитав, навіщо їй потрібен той 
журнал, вона стулила рот і не зронила більше ні слова.

Випадок 5

Мій друг сказав мені: “Поквапся, а то запізнимося”. Я 
запитав у нього, що він має на увазі під “запізнимося” і в якому 
розумінні ми запізнимося. На його обличчі з’явився вираз, у якому 
були розгубленість та цинізм, “Нащо ти ставиш мені такі дурні 
запитання? Звичайно ж, я не повинен пояснювати тобі свої слова. 
Що з тобою сьогодні? Чого це я раптом повинен аналізувати свої 
слова? Усі завжди розуміють, що я кажу, і ти не можеш бути 
винятком!”
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Випадок 6

Жертва весело махнула експериментаторові рукою.
(С) Як тобі ведеться?
(Е) Як мені ведеться в якому розумінні? Ти запитуєш про 

моє здоров’я, мої фінанси, мої успіхи в школі, мир у моїй душі чи...
(С) (Густо почервонівши й несподівано втративши над 

собою контроль). Заткнися! Я просто хотів бути чемним. Відверто 
кажучи, мені збіса байдуже, як тобі ведеться.

Випадок 7

Ми з другом розмовляли про нашого спільного знайомого, 
чия пихата самовпевненість дратувала нас. Мій друг висловив своє 
ставлення до нього такою реплікою.

(С) Мене нудить від нього.
(Е) Ти не міг би пояснити мені, що з тобою сталося? Чого 

тебе нудить?
(С) Ти глузуєш із мене? Ти знаєш, що я мав на увазі.
(Е) Будь ласка поясни, що в тебе за хвороба.
(С) (Він вислухав мене з розгубленим виразом обличчя.) Яка 

муха тебе вкусила? Ми ще так із тобою ніколи не розмовляли...

Фонові розуміння й “адекватне” розпізнавання 
звичайних подій

Які види сподівань утворюють “видиме, але непомітне” тло 
спільних порозумінь і як вони пов’язані з розпізнаванням людьми 
стабільних курсів міжперсональних трансакцій? Деяку інформацію 
про це можна добути, коли ми спочатку спитаємо, як особа поди
виться на звичайну і звичну сцену і що вона в ній побачить, коли 
ми зажадаємо від неї, щоб вона просто подивилася на все як на 
щось таке, чим воно для неї “очевидно” й реально” не є.

Перед студентами було поставлене завдання провести від 
п’ятнадцятьох хвилин до години у себе вдома, дивлячись на все, що 
там відбувається, та уявивши собі, що вони в цьому домі лише квар
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тиранти. їх проінструктували, щоб вони цього зовні не показували. 
Тридцять три студенти написали звіт про свій пережитий досвід.

У своїх письмових звітах студенти “біхевіоризували” сцени, 
які відбувалися в домі. Нижче подаємо уривок з одного такого 
звіту, щоб проілюструвати цей задути.

“Низенький гладкий чоловік увійшов у дім, поцілував мене 
в щоку й запитав: “Як справи в коледжі?” Я щось чемно йому 
відповів. Він пішов на кухню, поцілував молодшу з двох жінок, які 
там були, і привітався з другою. Молодша жінка запитала в мене: 
“Що ти хочеш на вечерю, любий?” Я відповів: “Нічого”. Вона 
стенула плечима й не стала наполягати. Старша жінка човгала по 
кухні, щось мугикаючи. Чоловік вимив руки, сів за стіл і взяв 
газету'. Він читав, поки дві жінки закінчили накривати на стіл. Вони 
також сіли. Усі троє стали гомоніти про події дня. Старша жінка 
сказала щось іноземною мовою, і двоє інших засміялися”.

Особи, стосунки між ними та їхня діяльність описувалися 
безвідносно до їхньої історії, до того місця, яке вони займали на 
сцені сукупності життєвих обставин, що перебувають у процесі 
безперервного розвитку, або тих сцен, які утворюють тканину 
подій, що мають стосунок до всіх цих осіб. Посилання на мотиви, 
властивості, суб’єктивність узагалі та суспільно стандартизований 
характер подій не бралися до уваги. Такі описи можна порівняти з 
описами людини, яка спостерігає за подіями крізь замкову 
шпарину й нехтує багато чого з того, що вона знає спільно з 
іншими суб’єктами про ті сцени, які вона спостерігає, так ніби вона 
спостерігає їх у стані легкої амнезії, що притупила її повсякденне 
знання суспільних структур.

Студенти були здивовані, побачивши, наскільки персональ
ним було ставлення кожної особи до інших осіб. Справи однієї з 
них розглядалися як справи всіх інших. Якщо котрусь особу 
критикували, вона була неспроможна дати відсіч, бо інші просто не 
давали їй образитися. Одна студентка розповіла, як вона здивувала
ся, що їй так легко обійти всі куточки дому. Картини поведінки та 
почуттів утворювалися без того, аби хтось переймався, яке це 
створить враження. Манери за столом були поганими, й члени 
родини не дуже чемно ставилися одне до одного. Якась дрібна
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прикрість, що відбувалася на початку сцени, ставала для родини 
новиною дня й темою для тривалих пустих балачок.

Студенти розповідали, що їм було дуже важко утримувати 
себе в стані такого незацікавленого споглядання. Знайомі об’єкти - 
люди, безперечно, але й меблі та всілякі предмети в кімнаті теж - 
чинили опір зусиллям студентів думати про себе як про щось чуже 
й стороннє. Чимало з них, попри власну хіть, не могли не уявляти 
собі, як робляться звичні рухи; як хтось розкладає столові прибори, 
як відчиняє двері або вітається з іншим учасником сцени. Чимало 
розповідали про те, що таке відсторонене ставлення було важко 
зберегти, бо в такому стані ставали прикро видимими сварки, 
суперечки та ворожі мотивації. Нерідко звіт, у якому розповідалося 
про виявлені незлагоди, супроводжувався запевненнями студента в 
тому, що його розвовідь про проблеми в родині не була “правди
вою” картиною; насправді родина була дуже щасливою. Деякі 
студенти розповідали про відчуття “конформізму з певною сторо
ною”, яке дещо гнітило їх. Кілька студентів намагалися сформулю
вати “реального себе” як сукупність дій, що керувалися певними 
правилами поведінки, але потім відмовлялися від цих міркувань як 
від невдалих спроб. їм було зручніше думати про себе у “звичних 
обставинах”, за яких вони могли відчути “свою справжню самість”. 
Проте один зі студентів був заінтригований тим, як легко він міг 
передбачити реакції іншого на свої дії. Це відчуття анітрохи не 
стурбувало його.

Багато звітів включали варіацію однієї й тієї самої теми: “Я 
був радий, коли все це закінчилося і я зміг повернутися до себе 
справжнього”.

Студенти були переконані, що побачене з позиції квартиран
та не було їхнім справжнім домашнім середовищем. Квартирант- 
ське ставлення створювало видимості, що їх вони нехтували як 
цікаві недоречності, які мали незначну практичну вагу й могли 
лише завести на манівці. У чому ж саме змінився їхній погляд на 
своє домашнє довкілля? Чим він відрізнявся від звичайного?

Деякі відмінності від “звичного” й “необхідного” способу 
дивитись на речі відразу впадають у око, коли знайомишся з їхніми 
звітами. (1) Дивлячись на свої домівки як квартиранти, вони 
замінили взаємно впізнаванну структуру подій правилом інтерпре-
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тації, яке вимагало тимчасово не брати до уваги цю взаємно 
впізнаванну структуру. (2) Взаємно впізнаванна структура була 
підпорядкована юрисдикції нового ставлення як визначення сутні- 
сних підструктур цієї структури. (3) Це було зроблено через нала
годження такої взаємодії з іншими, що ґрунтувалася на ставленні, 
природу та мету якого знав лише той, хто його застосовував, бо 
його суть він приховував і міг застосувати його або відкинути в 
будь-який час, коли йому заманеться, воно було справою його 
вільного вибору. (4) Це ставлення як інтенція ґрунтувалося на 
особистому й добровільному підпорядкуванні експліцитному та 
єдиному правилу, (5) в якому, як у грі, мета інтенції була тотожна з 
поглядом на речі, який диктувався єдиним правилом. (6) 1 насампе
ред, цей погляд не був прив’язаний до жодної необхідності узго
джувати свої інтереси з діяльністю інших. Усі ці ознаки студенти 
сприймали як щось дуже дивне.

Коли ж студенти використали ці фонові очікування не лише 
як спосіб спостереження за сімейними сценами, а й як основу своєї 
участі в них, ці сцени вибухнули збентеженням та гнівом членів 
родини.

Для другої процедури студентам дали завдання провести від 
п’ятнадцятьох хвилин до години в їхніх домівках, уявляючи собі, 
що вони тут квартиранти і граючи роль квартирантів. їм рекомен
дували поводитися обережно й чемно. Вони мали уникати контак
тів персонального характеру, звертатися до всіх суто формально, 
розмовляти лише тоді, коли до них зверталися.

У дев’ятьох із сорока дев’яти випадків студенти або відмов
лялися виконувати завдання (п’ять випадків) або їхні спроби були 
безуспішними (чотири випадки). Чотири з тих студентів, що 
відмовилися від будь-яких спроб, сказали, що вони бояться робити 
це; п’ята студентка сказала, що не хоче ризикувати, аби не 
хвилювати матір, у якої хворе серце. У двох випадках із тих, які 
“не мали успіху”, родина поставилася до цього експерименту як до 
жарту' від самого початку й відмовилася змінити своє ставлення до 
студента, попри всі його намагання. У третій родині вирішили, що 
за цим криється якась таємниця, до якої їм, проте, байдужісінько. У 
четвертій родині батько й мати зауважили, що дочка поводиться
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“суперчемно” й, безперечно, чогось від них хоче й незабаром 
відкриє їм, чого саме їй треба.

У сорока чотирьох інших випадках члени родини були 
приголомшені. Вони докладали всіх зусиль, щоб прояснити незро
зумілі дії свого сина або дочки й повернути ситуацію до нормаль
ного стану. Студентські звіти були заповнені розповідями про 
подив, розгубленість, шок, тривогу, збентеження й гнів, від бага
тьох членів родини лунали звинувачення, що студент поводиться 
підло, нерозважливо, егоїстично, непристойно або нечемно. Члени 
родини вимагали пояснень. У чому річ? Що на тебе найшло? Тебе 
вигнали з коледжу? Ти захворів? Чого ти став такий гордий? А 
може, ти збожеволів? Чи в тебе на якусь мить скаламутився розум, 
чи ти здурів надовго? Один студент геть збив із пантелику свою 
матір, коли в присутності її друзів чемно поцікавився, чи вона не 
буде проти, якщо він візьме з холодильника бутерброд? “Чи я не 
проти, щоб ти взяв бутерброд? Ти брав свої бутерброди з холо
дильника не один рік і досі жодного разу не просив мого дозволу. 
Що з тобою?” Одна мати була сама не своя від люті, коли дочка 
стала озиватися до неї лише тоді, коли вона її про щось запитувала, 
вона гнівно розкричалася на дочку, звинувативши її в неповазі та 
непокорі й не замовкла навіть тоді, коли сестра студентки стала 
заспокоювати її. Один батько став сварити дочку за те, що вона не 
дбає про спокій інших і поводиться як зіпсута дитина.

Іноді члени родини спочатку дивились на поведінку 
студента як на спробу влаштувати комедію, але ця поблажливість 
незабаром переходила в гнів і роздратування на сина або дочку, що 
не знають почуття міри. Члени родини здіймали на глузи 
“чемність” студентів - “Авжеж, пане герцог!” - або звинувачували 
студента в тому, що він корчить із себе казна-що й коментували 
його досконалу “ґречність” із гострим сарказмом.

Родичі шукали пояснення в попередніх, зрозумілих мотивах 
студента: студент надто “перетрудився” в коледжі; студент захво
рів; знову посварився зі своєю нареченою. Коли пояснення, 
висунуті членами родини, відкидалися, тоді ображений родич 
відступав, намагався ізолювати або покарати зухвальця, висуваючи 
проти нього цілу низку звинувачень. “Облиште його, він знову 
встав не з тієї ноги”; “Не звертайте на нього уваги, а лише зачекай-
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те, коли він у мене чогось попросить”; “Ти вирішив дошкулити 
мені, гаразд, я теж тобі зумію дошкулити, не сумнівайся”; “Чому ти 
завжди намагаєшся внести розбрат у гармонію родини?” У бага
тьох звітах описувалися різні версії такої конфронтації. Батько 
пішов за сином до спальні. “Твоя мати має слушність. У тебе пога
ний вигляд, і ти верзеш казна-що. Тобі ліпше знайти іншу роботу, 
на якій би ти не затримувався до таких пізніх годин”. На це студент 
відповідав, що дякує за увагу, проте він почувається добре і хоче 
тільки, щоб його залишили бодай на трохи самого. Батько вибухав 
на такі слова лютим гнівом: “Я більш не хочу бачити тебе таким, і 
якщо ти не можеш ставитися до своєї матері по-людському, то 
ліпше йди геть із дому!”

Не було жодного випадку, коли б ситуація не поверталася до 
нормальної, після того як студент пояснюваз, у чому річ. Проте 
здебільшого члени родини ставилися до того, що відбулося, без 
гумору й рідко погоджувалися, коли студент починав переконувати 
їх, що це був корисний досвід. Вислухавши його пояснення, сестра 
холодно відповіла за всю родину з чотирьох осіб: “Будь ласка, 
більше не роби таких експериментів. Ми не пацюки, щоб ти знав”. 
Іноді пояснення студента приймали, але воно тільки збільшувало 
образу. У кількох випадках студенти розповіли, що після пояснень 
вони або їхні родичі, або ті й ті думали про те, якою мірою те, що 
сказав студент, пояснювалося його “роллю”, а якою мірою він це 
справді “пережив”.

Студентам було важко виконувати це завдання. Але на 
відміну від тих звітів, які суденти писали як сторонні спостерігачі, 
вони часто посилалися на те, що їхні труднощі полягали не в тому, 
що до них ставилися так, ніби вони все це робили всерйоз, і не в 
тих ситуаціях, які виникали, а в тому, що вони не знали, як 
насправді реагували б на їхньому місці квартиранти.

Було зроблено кілька цілком несподіваних відкриттів. (1) 
Хоча багато студентів писали про те, що вони здійснювали у своїй 
уяві детальні репетиції, мало хто згадував про свій попередній 
страх або збентеження. (2) 3 другого боку, хоча події нерідко 
розвивалися в несподіваний і неприємний спосіб, лише в одному 
випадку студент написав, що він щиро пожалкував. (3) Мало хто зі 
студентів написав, що відчув велику полегкість, коли його час
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закінчився. Набагато більше написали про те, що відчули часткову 
полегкість. Вони часто повідомляли про те, що у відповідь на гнів 
інших їх також опановував гнів, і вони легко переходили на 
суб’єктивно виправдані почуття та дії.

На відміну від тих звітів, які робили “сторонні спостерігачі- 
квартиранти” дуже мало звітів “біхевіоризували” сцену.

Фонові розуміння й суспільні афекти

Попри цікавість до суспільних афектів, що переважає в сус
пільних науках, і попри ту велику увагу, яку приділяє їм клінічна 
психіатрія, напрочуд мало було написано про суспільно структурні 
умови їхнього продукування. Та роль, яку відіграє тло спільних 
порозумінь у їхньому продукуванні, контролі та розпізнаванні, є 
для нас майже terra incognita. Цей брак уваги з боку дослідників- 
експериментаторів дивує тим більше, коли ми думаємо про те, що 
саме цей зв’язок характеризує осіб, коли з погляду здорового глуз
ду ми описуємо їхню спроможність робити повсякденні справи в 
такий спосіб, щоб розбуджувати ентузіазм та дружні почуття або 
уникати почуттів тривоги, провини, сорому або нудьги. Зв’язок 
між спільними порозуміннями й суспільними афектами може бути 
проілюстрований, коли ми подумаємо про реалізацію процедури 
акторської гри студентів-квартирантів як такої, що сприяла проду
куванню збентеження та гніву своїм ставленням до важливого ста
ну речей як до чогось такого, чим він “очевидно”, “природно” й 
“реально” не є.

Існування визначеного й міцного зв’язку між спільними по
розуміннями та суспільними афектами може бути продемонстро
ване, а деякі його характеристики можуть бути досліджені через 
умисний вияв недовіри, процедури, яка створила для нас високо 
стандартизовані ефекти. Ось її логічне обґрунтування:

Одне з фонових сподівань, які описав Шюц, стосується сан
кціонованого застосування сумніву як конститентної характеристи
ки світу, який розуміється спільно. Шюц виходив із припущення, 
що для провадження своїх повсякденних справ особа вдається до 
припущень, вона припускає, що те саме припускає й інша особа, і 
припускає, що тоді як вона припускає це про іншу особу, інша 
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особа припускає те саме про неї, що зв’язок незаперечної відповід
ності - це зв’язок між актуальними появами об’єкта та об’єктом 
наміру, що з’являється в конкретний спосіб. Для особи, яка робить 
свої повсякденні справи, об’єкти - для неї, і вона сподівається, що 
й для інших - є такими, якими вони здаються. Застосування до цьо
го зв’язку правила сумніву вимагає, щоб необхідність та мотивація 
такого зв’язку були виправдані.

Ми це передбачали, тому що мінливе відношення задіяного 
правила сумніву (недовіри)13 до того, що інша особа така, якою во
на здається для легітимної структури спільних сподівань, передба
чає різні афективні стани для того, хто сумнівається, і того, хто є 
об’єктом сумніву. З боку особи, до якої почувають недовіру, має 
бути висунута вимога обгрунтування, а коли воно не відбудеться, 
оскільки “для кожного очевидна” його неможливість, ця особа му
сить розгніватися. Від експериментатора ми сподівалися збенте
ження, яке мало виникнути внаслідок розбіжності, під пильним по
глядом своєї жертви, між особою меншовартісною, на яку перетво
рювало експериментатора його нелегке завдання бачити все так, як 
“кожен міг бачити” і тією компетентною особою, якою він, “зреш
тою”, вважав себе спільно з іншими, але не міг вважати себе таким 
у рамках процедури даного експерименту.

13 Концепти “довіри” й “недовіри” опрацьовані в моїй статті “Концепція та експеримен
ти з довірою як умова сталих узгоджених дій” (“A Conception of and Experiments with 
“Trust” as a Condition of Stable Concerted Actions”, in Motivation and Social Interaction, ed. 
O. J. Harvey (New Yourk: The Ronald Press Company, 1963, pp. 187-238). Термін “довіра” 
використаний там у значенні позитивних сподівань особи на плин повсякденного життя 
як на мораль. Діяти за правилом сумніву, спрямованим на відповідність між видимостя
ми та об’єктами, видимостями яких є видимості - це єдиний спосіб специфікації “недо
віри”. Модифікації кожного з інших сподівань, що утворюють позиції повсякденного 
життя, а також їхні розмаїті підмножини дають нам варіації центральної теми ставлення 
до світу, які людина мусить знати спільно з іншими і приймати як самозрозумілу про
блемну справу. Див. прим. 11, де даються посилання на праці ІНюна про ставлення до 
повсякденного життя. Конститутивні сподівання на це ставлення коротко перелічуються 
на сторінках 63-64.

Як годинник Сантаяни, це формулювання не було ані пра
вильним, ані хибним. Хоча процедура підтвердила те, на що ми 
сподівалися, вона також дала нам та експериментаторам значно 
більше, ніж те, на що ми могли розраховувати.
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Студенти одержали завдання залучити когось до розмови і 

уявити собі, а також діяти на підставі цього припущення, що те, що 
говорила інша особа, спрямовувалося прихованими мотивами, які 
були її істинними мотивами. Вони повинні були припускати, що 
інша особа намагається одурити їх чи спрямувати на хибний слід.

Лише в двох із тридцяти п’ятьох звітів студенти розповіли, 
що виконували це завдання, спілкуючись із людиною їм незнайо
мою. Більшість студентів боялися, що ситуація може вийти з-під 
їхнього контролю, отож обирали для цієї розмови друзів, сусідів по 
кімнаті та членів своєї родини. Та навіть у цих випадках вони розпо
відали про тривалі тренування у своїй уяві, доскіпливий аналіз мож
ливих наслідків і ретельного добору серед можливих кандидатів.

Цю настанову було важко витримати й довести до кінця. 
Студенти розповідали про гостре відчуття “своєї участі у штучній 
грі”, про неспроможність “ужитися у свою роль”, і про те, що вони 
часто розгублювалися й не знали, “як їм поводитися далі”. Слухаю
чи іншу особу, експериментатори часто втрачали з виду своє 
завдання. Одна студентка говорила за кількох, коли сказала, що не 
змогла досягти ніяких результатів, бо їй доводилося докладати 
надто багато зусиль, щоб виразити ставлення недовіри, і тому вона 
була неспроможна стежити за змістом розмови. Вона пояснила, що 
була неспроможна уявити собі, що співрозмовники її дурять, бо 
розмовляли вони на вкрай неістотні теми.

У випадку багатьох студентів припущення, що інша особа 
була не такою, якою хотіла здаватися, і їй не слід довіряти, означа
ло те саме, що уявити собі, ніби ця особа розгнівана на них і нена
видить їх. З другого боку, чимало жертв, хоча й нарікали, що 
студент не мав причини гніватися на них, удавалися до щирих 
спроб пояснення та примирення. Коли ці спроби закінчувалися 
невдачею, співрозмовники відверто сердилися й “дратувалися”.

Сподіване й гостре збентеження швидко матеріалізувалося у 
випадку двох студентів, які намагалися реалізувати свою процеду
ру з незнайомцями. Коли одна зі студенток стала вимагати від 
водія запевнень, що автобус зверне у вулицю, яка їй потрібна, і той 
кілька разів запевнив її, що ця вулиця входить до його автобусного 
маршруту, роздратований водій розкричався так, що всі пасажири 
його почули: “Послухайте, панно, я вам уже сказав про це чи не
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сказав? Скільки разів мені вам повторювати!” Вона написала у 
своєму звіті: “Я шмигнула в кінець автобуса й присіла так низько, 
як тільки змогла, на своєму сидінні. Ноги мені похололи, обличчя 
пашіло, і я відчула гостру нехіть виконувати своє завдання”.

У кількох звітах було написано про сором і збентеження, які 
довелося пережити студентам, що намагалися залучити до свого 
завдання друзів та родичів. Натомість вони були дуже здивовані, й 
так само були здивовані ми, коли з’ясувалося, як написав у своєму 
звіті один студент, що “коли я почав грати роль людини, яку 
ненавидять, я й справді пережив відчуття, що мене ненавидять, і 
коли відійшов від столу, то був дуже сердитий”. А ще більше нас 
здивувало, коли багато студентів повідомили, що ця пригода дуже 
їх розважила, а надто той факт, що по-справжньому сердилися не 
лише їхні співрозмовники, а й вони самі.

Хоч. як пояснювали студенти, більшість ситуацій можна 
було легко повернути до нормального стану, деякі епізоди залиша
ли відчуття прикрості в однієї або обох сторін, яке пояснення не 
могло стерти. Цю дутику можна пояснити на прикладі звіту однієї 
одруженої студентки, яка, в кінці обіду, з деяким тремтінням у 
голосі, стала допитуватися в чоловіка, чому він так пізно повернув
ся вчора з роботи і висловила припущення, що насправді він грав у 
покер, як було тиждень тому, коли він їй у цьому признався. Навіть 
не запитавши в нього, чи це правда, вона зажадала пояснень. Він 
відповів їй саркастично: “Схоже, ти чимось дуже стривожена. Ти 
знаєш, у чому річ? Ця розмова принесе значно більше користі, 
якщо ти мені все розкажеш”. Вона дорікнула йому, що він умисне 
ухиляється від теми їхньої розмови, хоч цю тему не було згадано. 
Він став наполягати, щоб вона сказала йому, в чому' полягає ця 
тема. Коли вона на це не відповіла, він запитав прямо: “То в чому 
все ж таки річ?” Замість відповіді “я подивилася на нього довгим і 
сумним поглядом”. Йому явно стало не по собі, він зробився дуже 
уважним, лагідним і переконливим. У відповідь вона розповіла 
йому про експеримент. Ця розповідь вочевидь прикро його врази
ла, й протягом решти вечора він був похмурий і підозріливий. Вона 
тим часом сиділа за столом, роздратована і схвильована, його 
реплікою на її розповідь, в якій він сказав, що на роботі йому не 
нудно і “всіма тими інсинуаціями”, які можна було вивести з його



61 
репліки, й насамперед тим натяком, що на роботі йому не нудно, 
але з нею вдома вочевидь нудно. Вона написала у своєму звіті: 
“Кілька його реплік неабияк мене стривожили... Я була роздратова
на та стурбована більше, аніж був він, під час мого експерименту... 
А найбільше мене стривожило, що він здавався таким незворуш
ним”. Обоє більш не намагалися й не хотіли говорити на цю тему 
далі. Наступного дня чоловік признався, що був неабияк стурбова
ний і пережив у зв’язку з цим такі почуття: дав собі слово, що зали
шатиметься спокійним; відчув справжній шок, відкривши “підозрі
ливу вдачу дружини”; відчув подив на думку, що обманути її не так 
легко, як йому раніше здавалося; сповнився рішучості, що дочека
ється, поки вона сама відповість на свої ж таки запитання без будь- 
яких заперечень із його боку та без його допомоги; відчув надзви
чайну полегкість, коли з’ясувалося, що йшлося тільки про експе
римент; але, в кінцевому підсумку, його опанувало дуже прикре 
почуття, яке він охарактеризував як “зміна уявлень про вдачу моєї 
дружини”, і це почуття залишалося з ним упродовж решта вечора.

Фонові порозуміння та розгубленість

Раніше ми вже відзначили, що можливість спільного 
порозуміння не складається з демонстрованих заходів спільного 
знання суспільної структури, а натомість цілком складається з 
примусового характеру дій, що відповідають сподіванням повсяк
денного життя як звичаєвості. Позначене здоровим глуздом знання 
фактів суспільного життя для членів суспільстства - це інституа- 
лізоване знання реального світу. Позначене здоровим глуздом 
знання фактів суспільного життя не лише змальовує реальне 
суспільство для його членів, але в спосіб самоздійснюваного 
пророцтва характеристики реального суспільства продукуються 
вмотивованим рухом осіб назустріч цим фоновим сподіванням. 
Тому стабільність узгоджених дій змінюється в безпосередньому 
зв’язку з реальними умовами суспільної організації, яка гарантує 
вмотивовану узгодженість діяльності осіб цій фоновій структурі 
релевантностей як легітимному порядку вірувань про життя в 
суспільстві, побачене “зсередини суспільства”. Побачені з позицій 
самої особи її зобов’язання вмотивованої узгодженості склада- 
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ються з її розуміння “природних фактів життя в суспільстві” та 
підпорядкованості цим фактам.

Ці міркування дозволяють припустити, що чим упевнені- 
шим буде розуміння членом суспільства Того, що Кожен із Нас 
Необхідно Знає, тим глибшою повинна бути його тривога, коли 
хтось запевняє його, що “природні факти життя” не змальовують 
його реальних обставин. Щоб перевірити це припущення, потрібна 
буде процедура, яка модифікувала б об’єктивну структуру знайо
мого, спільно-знаного оточення, зробивши контекстні сподівання 
не оперативними. Конкретно ця модифікація складатиметься з 
підпорядкування особи феноменові розриву контекстних сподівань 
повсякденного життя, разом із тим (а) ускладнюючи для особи 
можливість витлумачення своєї ситуації як гри, як експерименту, 
як розчарування, як розваги, тобто як чогось іншого, аніж те, що 
відоме нам згідно з настановою повсякденного життя як силоміць 
накинута звичаєвість і діяльність, (б) роблячи необхідним, щоб 
вона реконструювала “природні факти”, але даючи їй не досить 
часу здійснити реконструкцію відповідно до необхідного опану
вання практичних обставин, задля якого вона мусить звернутися до 
свого знання “природних фактів” і (в) вимагаючи, щоб вона здій
снювала реконструкцію природних фактів сама-одна без консен
сусного схвалення.

Ми виходимо з припущення, що особа не має іншої 
альтернативи, як спробувати нормалізувати невідповідності, що 
утворюються в результаті, в порядку' подій повсякденного життя. 
Член суспільства повинен бути неспроможним визнати статус події 
як типовий. Судження про подібність мають бути йому недоступні. 
Він мусить бути неспроможним приписувати нинішні явища 
подіям схожого порядку, які він знав у минулому. Він мусить бути 
неспроможним приписати, а тим більше “побачити з першого 
погляду”, умови, за яких події можуть бути відтворені. Він мусить 
бути неспроможним упорядкувати ці події згідно з відношеннями 
засобів-цілей. Треба підірвати впевненість, що моральний автори
тет знайомого суспільства спричиняє їхню реалізацію. Стабільні та 
“реалістичні” зіставлення намірів та об’єктів повинні розпастися, 
під чим я розумію, що способи, за інших обставин йому знайомі, 
коли об’єктивно сприйняте довкілля і служить як умотивовані 
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основи почуттів, і мотивується почуттями, спрямованими на нього, 
повинні стати темними і неясними. Одне слово, реальне довкілля, 
яке сприймається членом суспільства, втрачаючи свій спільно 
знаний фон, повинне стати специфічно нечутливим14. В ідеальному 
розумінні форми поведінки, спрямовані на таке нечутливе середо
вище, мають виражати збентеження, непевність, внутрішній 
конфлікт психо-соціальну ізоляцію, гостру й безіменну тривогу 
разом із різними симптомами гострої деперсоналізації. Структури 
взаємодії мають бути відповідно дезорганізованими.

14 Цей термін запозичено з есею Макса Вебера “Соціальна психологія світових релігій” 
(Max Weber, “The Social Psychology of the World Religions” in From Max Weber: Essays in 
Sociology, trans. H. H. Gerth and C. Wright Mills (New Yourk: Oxford University Press, 
1946) pp. 267-301). Я адаптував його значення.
15 Schutz, “Common Sense and Scientific Interpretations of Human Action”, in Collected 
Papers I: The Problem of Social Reality, pp. 3-96; and “On Multiple Realities”, pp. 207-259. 
Garfinkel, Chapter Eight, and “Common Sense Knoledge of Social Structures”, Transactions 
of the Forth World Congress of Sociology, 4 (Milan, 1959), 51-65.

Можна сказати, ми сподівалися надто багато від розриву фо
нових сподівань. Очевидно, ми чекали б значно менше,’ якби ре
зультати процедури їхнього розриву були бодай трохи підбадьор
ливими в рамках цього формулювання. Але реально процедура 
призводила до незаперечного й відразу помітного збентеження та 
тривоги.

Для початку необхідно специфікувати, з якими саме споді
ваннями ми маємо справу. Шюц повідомляє нам, що характери
стика сцени, “яку ми знаємо спільно з іншими”, складна й скла
дається з кількох конституент. Оскільки вони обговорювалися в 
інших працях15, то я обмежу своє обговорення коротким переліком.

Згідно з Шюцом, особа припускає - і виходить із припу
щення, що інша особа припускає також і припускає, що тоді як 
вона припускає це про іншу особу, інша особа припускає те саме 
про неї:

1. Що детермінації, приписувані події свідком, це необхідні 
матерії, які спираються на основи, що специфічно нехтують персо
нальну опінію або суспільно структуровані обставини конкретних 
свідків, тобто що детермінації необхідні як матерії “об’єктивної 
необхідності” або “фактів природи”.
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2. Що зв’язок незаперечної відповідності - це санкціонова

ний зв’язок між присутньою-появою-об’єкта та об’єктом-наміру- 
що-являє-себе-в-перспективі-конкретної-появи.

3. Що подія, знана в той спосіб, у який вона знана, може 
актуально й потенційно впливати на свідка і перебувати під 
впливом його діяльності.

4. Що значення подій — це продукти суспільно стандарти
зованого процесу називання, матеріалізації та ідеалізації потоку 
досвіду того, хто ними користується, тобто продукти мови.

5. Що нинішні детермінації події, хоч би якими вони були, - 
це детермінації, які були сплановані в попередніх випадках і які 
можуть бути сплановані в тотожний спосіб у безлічі майбутніх 
випадків.

6. Що спланована подія зберігається як тимчасово ідентична 
подія в потоці досвіду.

7. Що подія має свій контекст інтерпретації: (а) схему 
інтерпретації, яка сприймається спільно і складається зі стандарти
зованої системи символів і (б) “Того, що Кожен Знає”, тобто 
напередвизначеного корпусу суспільно гарантованого знання.

8. Що актуальні детермінації, які подія виставляє для свідка 
- це потенційні детермінації, які вона виставила б і для іншої 
особи, якби вони помінялися місцями.

9. Що кожній події відповідають її детермінації, що беруть 
початок у конкретній біографії свідка та конкретній біографії іншої 
особи. З погляду свідка, такі детермінації нерелевантні для най
ближчих цілей кожного з них і як він, так і інший, відібрали та 
інтерпретували актуальні та потенційні детермінації подій в 
емпірично ідентичній манері, достатній для всіх практичних цілей.

10. Що існує характерна невідповідність між публічно 
визнаними детермінаціями та персонально прихованими детер- 
мінаціями подій, і що це приватне знання тримається в резерві, 
тобто що подія означає для обох, для свідка й для іншого, більше, 
аніж свідок може сказати.

11. Що зміни цієї характерної невідповідності залишаються 
під автономним контролем свідка.
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Річ не в тому, що те, що подія демонструє як дистинктивну 

детермінацію, є умовою її входження у пізнане-за-принципами- 
здорового-глузду-довкілля. Натомість умови її входження вказу
ють на те, що її детермінації, хоч би з чого субстантивно вони 
складаюся, можуть бути побачені іншою особою, якщо їхні позиції 
будуть взаємозамінені або що її характеристики приписуються не 
як ознаки персональної преференції, а можуть бути побачені ким 
завгодно, тобто це попередньо занумеровані характеристики. Ці й 
тільки ці занумеровані характеристики незалежно від будь-яких 
детермінацій події визначають характер події, що сприймається 
спільним здоровим глуздом. Хай там які інші детермінації може 
виставляти якась подія повсякденного життя - незалежно від того, 
будуть її детермінації детермінаціями мотивів осіб, історіями 
їхнього життя, розподіленнями прибутку серед населення, родичів
ськими зобов’язаннями, організацією промисловості чи нічною 
поведінкою привидів - якщо і якщо тільки подія має для свідка 
занумеровані детермінації, вона буде подією довкілля, вона буде 
для нього “пізнаною спільно з іншими”.

Такі атрибуції - це характеристики спостережених подій, що 
їх можна бачити, не помічаючи. Вони демонстративно релевантні 
для того здорового глузду, з яким діяч сприймає все, що діється 
навкруг нього. Вони інформують свідка про будь-яку конкретну 
появу міжперсонального довкілля. Вони інформують свідка про 
реальні об’єкти, видимостями яких є актуальні видимості, але без 
цих приписаних характеристик необхідно розпізнаються в умисний 
або свідомий спосіб.

Оскільки кожне зі сподівань, що утворюють поведінку 
повсякденного життя, приписує сподівану характеристику середо
вищу діяча, було б можливим розірвати ці сподівання, умисне 
модифікувавши сценічні події в такий спосіб, щоб відвернути 
неминучість подій. За визначенням, сюрприз можливий щодо кож
ної з цих сподіваних характеристик. Прикрий характер такого 
сюрпризу змінюватиметься в прямій залежності від обсягу, в якому 
особа з міркувань моральної необхідності погоджується викори
стовувати ці характеристики як схему для приписування спосте
реженим видимостям їхнього статусу властивостей подій у 
сприйнятому нормальному середовищі. Одне слово, реалістичне 
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усвідомлення членом колективу природних фактів життя і його 
зобов’язання знати їх як умову самоповаги сумлінного й 
компетентного члена колективу16 - це умова, потрібна нам для 
того, щоб максималізувати його збентеження тим, що основи цього 
усвідомлення стали джерелом незвідної невідповідності.

Я застосовую термін “компетенція”, маючи під цим на увазі, що член колективу 
зобов’язаний підтверджувати, що він спроможний робити свої повсякденні справи, не 
знаючи перешкод. Коли члени колективу дивляться на такі свої претензії як на щось 
самозрозуміле, то я говорю про цю особу як про “сумлінного члена колективу. Ширшу 
дискусію про зв’язки між “компетенцією” та “знанням суспільних структур, яке диктує 
здоровий глузд”, можна знайти в докторській дисертації Егона Бітнера “Популярні 
інтереси в психіатричному лікуванні: дослідження у сфері суспільного контролю” (Egon 
Bittner, “Popular Interests in Psychiatrie Remedies: A Study in Social Control”, University of 
California, Los Angeles, 1961). Терміни “колектив” та “колективне членство” 
застосовуються у строгій відповідності з тим значенням, яким наділяє ці терміни Талкот 
Парсонс у своїй праці “Суспільна система” (Talcott Parsons, The Social System (New York: 
The Free Press of Clencoe, Inc., 1951) та в загальному вступі до “Теорій суспільства” 
(Theories of Society, by Talcott Parsons, Edward Shills, Kaspar D. Naegeie and Jessy R. Pitts 
(New York: The Free Press of Clencoe, Inc., 1961).

Я опрацював процедуру для розриву цих сподівань, 
водночас задовольняючи три умови, за яких їхній розрив імовірно 
спричинить збентеження, тобто що особа не зможе обернути 
ситуацію на гру, жарт, експеримент, розчарування чи щось подібне 
або, в термінології Курта Левіна, що вона не зможе “покинути 
поле”; що вона матиме досить часу для того, щоб перевизначити 
свої реальні обставини; і що вона має бути позбавлена узгодженої 
підтримки для альтернативного визначення суспільної реальності.

Двадцять вісім студентів, які готувалися до професійного 
вивчення медицини, відбули, кожен окремо, тригодинне інтерв’ю. 
Для уточнення теми інтерв’ю й перед тим як його почати, 
експериментатор відрекомендувався представником Східної ме
дичної школи, який намагається з’ясувати, чому вступні бесіди 
перед прийомом до медичної школи створювали таку стресову 
ситуацію. Експериментатор мав надію, що, коли він ідентифікує 
себе як особу, пов’язану з медичною школою, то для студентів 
стане важко “покинути поле”, коли почнеться процедура розриву 
сподівань. Як були виконані дві інші умови: (а) перевизначення 
протягом недостатнього часу та (б) неможливість розраховувати на
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узгоджену підтримку для альтернативного визначення суспільної 
реальності, стане очевидно з подальшого опису.

Протягом першої години інтерв’ю студент повідомляв 
“представникові медичної школи” факти-життя, що мали стосунок 
до медичного інтерв’ю, відповідаючи представникові на такі запи
тання, як: “Які джерела інформації про кандидата доступні для 
медичних шкіл?”; “Як повинен добрий кандидат поводитися під 
час вступної бесіди?”; і “Чого він повинен уникати?” Після того, як 
студент відповідав на всі ці запитання, представник казав йому, що 
його дослідницькі інтереси цілком задоволені. Потім студента 
запитували, чи хоче він послухати запис реальної вступної 
співбесіди. Усі студенти дуже хотіли почути такий запис.

Йому давали послухати підроблений запис бесіди між 
“представником медичної школи” й “кандидатом на вступ”. Канди
дат розмовляв грубо, роблячи безліч граматичних помилок у своїй 
мові та вживаючи простонародні слова та вирази, він ухилявся від 
відповіді на прямі запитання, він сперечався з інтерв’юером, він 
вихвалявся, він намагався принизити інші школи та професії, він 
безперервно допитувався, наскільки успішно він відбув своє інтер
в’ю. Студент давав свою оцінку кандидатові, відразу після прослу- 
ховування запису.

Потім студентові надавали інформацію з “послужного 
списку” кандидата. Спочатку він одержував інформацію про його 
діяльність, потім - про його характер. Інформація про діяльність 
кандидата включала власне відомості про його діяльність, оцінки в 
школі, родинне походження, навчання, філантропічну діяльність і 
таке інше. Інформація про характер включала в себе оцінки, зроб
лені “доктором Ґарднером, інтерв’юером медичної школи”, “шість
ма членами приймальної комісії, які мали психіатричну підготовку 
й чули лише записане інтерв’ю” та іншими студентами.

Інформація була ретельно виготовлена в такий спосіб, щоб 
суперечити головним пунктам тієї оцінки, яку вже дав студент. 
Наприклад, якщо студент сказав, що кандидат походить із родини 
нижчого класу, то йому повідомляли, що батько студента - віце- 
президент фірми, яка виготовляє пневматичні двері для поїздів та 
автобусів. Студент думає, що кандидат - неук? У такому разі, 
оголошували, що він має найвищі оцінки в таких курсах, як поезія
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Мілтона або драми Шекспіра. Якщо студент казав, що кандидат не 
знає, як знаходити спільну мову з людьми, то йому повідомляли, 
що кандидат працює добровільним юрисконсультом для Сайден- 
гемської лікарні в місті Нью-Йорку й зібрав 32 000 доларів від 
“великих жертводавців”. Припущення студента, іцо кандидат дур
ний і не зможе досягти успіхів у галузі науки, спростовували 
цитуванням його високих оцінок в органічній та фізичній хімії і 
повідомленням про те, що його студентські дослідження перебу
вають на рівні аспірантського курсу.

Студентам дуже хотілося знати, що думають “інші” про 
кандидата й чи було його прийнято? Студентові казали, що канди
дата прийнято і що він цілком виправдав характеристику, яку дали 
йому інтерв’юер медичної школи та шість психіатрів, високо 
оцінивши характерологічну придатність кандидата у своїй реко
мендації, яку зачитували студентові. Що ж до думки інших студен
тів, то піддослідному студентові казали (наприклад), що на цю 
тему були опитані ще тридцять студентів, причому двадцять вісім 
із них цілком погодилися з оцінкою інтерв’юера медичної школи, а 
двоє інших висловили слабку невпевненість, та коли їм було нада
но першу порцію додаткової інформації, то оцінили його так само, 
як і інші.

Далі студентові пропонували послухати запис удруге, після 
чого його просили оцінити кандидата знову.

Результати. Двадцять п’ятеро з двадцяти восьми студентів 
дали себе ошукати. Троє інших відразу запідозрили, що йдеться 
про якийсь обман. Про двох із них ми поговоримо в кінці цього 
розділу.

Студенти доклали багато зусиль, щоб примирити невідпо
відність даних зі своєю першою надзвичайно низькою оцінкою. На
приклад, багато казали, що своєю мовою кандидат видавав свою 
належність до людей нижчого класу. Коли ж їм повідомляли, що 
його батько - віце-президент національної корпорації, яка виготов
ляє пневматичні двері для автобусів та поїздів, вони відповідали так:

“Він повинен був наголосити на тому, що гроші для нього 
не проблема”.

“Це пояснює, чому він сказав, що йому доводилося багато 
працювати. Мабуть, батько примушував його працювати.
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Виходить, даремно він так нарікав на свою долю, все було для 
нього не так уже й погано”.

“Але який стосунок має все це до загальної оцінки?”
Коли студентам казали, що кандидат мав середню високу 

оцінку А у курсах із фізики, вони відверто виявляли свою розгуб
леність.

“То він навчався на кількох курсах... Я нічого не розумію. 
Мабуть, співбесіда не стала тим дзеркалом, яке дало змогу 
прочитати його характер”.

“Він навчався на якихось випадкових курсах. Вони начебто 
здаються цілком нормальними. А проте... Щось тут нібито не 
зовсім так”.

“Ну що ж! Я думаю, ви можете проаналізувати це саме так. 
Із погляду психології. Розумієте... якщо подивитись на це трохи 
інакше... можливо, я цілковитий йолоп, але я дивлюся на це саме 
так. Можливо, він страждав від комплексу неповноцінності й 
прагнув якоїсь компенсації. Його високі оцінки... його добрі оцінки 
- це компенсація за його невдачі... можливо, в суспільних справах, 
звідки я знаю”.

“Неймовірно! Третє місце в Джорджтауні! (Глибоке зітхан
ня). Уявляю, який би він був обурений, якби його не прийняли!”

Спроби якось осмислити невідповідності, що виникли 
внаслідок оцінки характеру, який дали Ґарднер та “шестеро інших 
суддів-психіатрів”, були рідшими, аніж спроби проковтнути інфор
мацію щодо блискучих здібностей кандидата. Відверті вияви при
голомшеного подиву й тривожного нерозуміння, врізноманітнені 
мовчазними роздумами, були характерними:

(Сміх) Чорт забирай! (Мовчанка) Я думав, усе буде зовсім 
інакше. (Пригнічено) Можливо, я помилився... Моя орієнтація геть 
збилася. Я повністю збитий із пантелику.

Він був нечемний. Упевнений у собі, звичайно, але дуже 
нечемний. Не знаю. Або його інтерв’юер був дещо схиблений або 
схибнувся я. (Тривала пауза.) Для мене це шок. Така оцінка приму
шує мене сумніватися, що в мене усе гаразд із головою. Можливо, 
мої життєві цінності помилкові... Не знаю...

(Насвиснув) Ні, я таки не думаю, що він поводився як 
людина вихована. Яким тоном він говорив! Я... та ви й самі,
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либонь, помітили, як він кинув: “Ви повинні були б це сказати від
разу”, перед тим як він (записаний на плівку екзаменатор медичної 
школи) визнав за потрібне посміхнутися. Але навіть так! Ні, я таки 
нічого не розумію. “Ви повинні були б це сказати відразу”. Можли
во, він жартував, хоч... Намагався вдати з себе... Ні! Як на мене, то 
він розмовляв украй нахабно!”

Так, так... Ця історія радикально змінила мій погляд на 
співбесіду чи інтерв’ю. Гай-гай!.. Вона бентежить мене все більше.

Ну й ну... (сміх)... Пхе! Бррр! Можливо, він був схожий на 
милого хлопчика. Він таки... він таки свого домігся. Можливо... 
коли ти бачиш людину, вона справляє зовсім інше враження. Або 
може з мене ніколи не було б доброго інтерв’юера. (Замислено й 
майже нечутним голосом) Вони не згадали жодної з тих речей, про 
які я згадував. (Що?) (Голосніше) Вони не згадали жодної з тих 
речей, про які я згадав у нашій із вами розмові, тому я почуваюся 
як дурень заплішений.

Незабаром по тому, як експертна оцінка співбесіди справля 
ла своє приголомшливе враження, студенти іноді запитували, а як 
же оцінюють це інтерв’ю інші студенти. Думки “інших студентів” 
повідомлялися їм лише після оцінки “доктора Гарднера” і після 
того як вони відповідно реагували на неї. Іноді суб’єктові повідомля
ли про схвальну думку “тридцяти чотирьох із тридцяти п’ятьох по
передніх”, іноді сорока трьох із сорока п’ятьох, дев’ятнадцятьох із 
двадцятьох, п’ятдесят одного з п’ятдесяти двох. Усі цифри були ве
ликими. Для вісімнадцяти з двадцяти п’ятьох піддослідних студентів 
реакція мало відрізнялася від тих, які запротокольовані нижче:

(Реакція на повідомлення про схвальну думку 34 з 35) Я не 
знаю... Я все ж таки схиляюся до своєї першої думки. Я... Я... Чи 
можете ви сказати мені, в чому моя помилка. Може, я... я... сфор
мував собі помилкове уявлення - хибне ставлення ще наперед? (Ви 
можете мені сказати? Мені цікаво, як могла виникнути така 
розбіжність.) Безперечно... Я... думаю... Усе ж таки це відбувалося 
зовсім не так. Я нічого не можу второпати. Я геть розгублений, 
повірте... Я... Я... я не можу зрозуміти, як я міг так помилитися. 
Можливо, мої уявлення про життя та світ - моя оцінка людей - 
геть спотворені. Може, й справді я помилився... Можливо, мій 
погляд на цінності... не такий, як... або зовсім інший, аніж у тих 
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тридцяти чотирьох. Але не думаю, що справа в цьому... тому що 
зазвичай...скажу це з усією скромністю... я... я можу судити людей. 
Я хочу сказати, що у своєму класі... в тих організаціях, до яких я 
належу... я зазвичай суджу їх правильно... Тому я ніяк не годен 
зрозуміти, як я міг припуститися такої помилки. Не думаю, що я 
був під якимось стресом чи напругою., тут... сьогодні ввечері... 
але... я нічого не розумію.

(43 з 45) (сміх) Навіть не знаю, що й сказати. Мене турбує 
моя неспроможність судити про хлопця ліпше, ніж я це зробив. 
(Пригнічено) Я, звичайно, зможу сьогодні заснути, звичайно, 
зможу (дуже пригнічено), але це, безперечно, мене тривожить. 
Шкода, що я не зміг.. Гаразд! Одне питання все ж таки виникає... Я 
міг помилитися... (Але ви могли б мені пояснити, якими очима 
вони на нього дивилися?)... Ні, я цього пояснити не можу. Звісно, ті 
його оцінки тощо могли вплинути на їхнє рішення, але я не 
розумію, як міг зробити такі висновки Ґарднер, не маючи цих 
даних. їх не мав Ґарднер, не мав і я. (Інші сорок п’ять студентів 
також цих даних не мали.) Так, так, так. Я хочу сказати, що не 
можу все заперечувати. Але з мого боку, не має глузду сказати... 
Звичайно ж, ні. З такими даними їх могли прийняти, а надто того 
другого, Їй-Богу... Що ж їм було робити?

(36 з 37) Я міг би зректися своєї попередньої думки, але так 
далеко я не піду. Не бачу для цього причини. Чому я мушу 
поділяти ці якісь зовсім інші стандарти. Хіба мій погляд більш- 
менш не відповідає реальності? (Ні.) Це примушує мене замисли
тися. Дивина та й годі. Якщо не йдеться про те, що ми маємо 
тридцять шість диваків, то я нічого не розумію. Можливо, я не 
такий, як усі. (А яка, зрештою, різниця?) Різниця буде, якщо їхнє 
рішення справді правильне. Те, що я вважаю слушним, їм таким не 
здається. Може, в мене плутаються думки?.. Хай там як, ак це може 
віддалити мене від людей, вони скажуть, що з таким розумником 
ліпше не мати справи. Тобі, звичайно, дозволено розмовляти так із 
іншими хлопцями, але під час приймальної співбесіди?.. Я зараз 
більше збентежений, аніж на самому початку інтерв’ю. Думаю, 
мені слід піти додому, подивитися в дзеркало й погомоніти із 
самим собою. Ви згодні зі мною? (Невже й вас це турбує?) 
Особисто мене це турбує, та ще й як турбує! Це примушує мене 
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думати, що мої спроможності судити людей та осмислювати 
цінності виходять за межі нормального. Ситуація не з найкращих. 
(А, власне, яка різниця?) Я зараз почуваюся так, ніби щойно витяг 
голову з пащі лева. Я мав певні переконання, але тепер вони полеті
ли до дідька в зуби. Це спонукує мене замислитися, хто ж я такий. 
Чому я повинен мати ці відмінні стандарти? Щось тут таки не так.

З двадцяти п’ятьох суб’єктів, які витримали експеримент до 
кінця, семеро виявилися неспроможні розв’язати суперечність, яка 
полягала в тому, що вони помилилися в такій очевидній справі, й 
не змогли побачити “альтернативу”. їхні страждання були драма
тичними і невтішними. П’ятеро розв’язали її, погодившись із тим, 
що медична школа прийняла доброго кандидата; ще п’ятеро сказа
ли, що вона прийняла хама. Хоча вони дещо й змінили свою 
попередню думку, проте цілком не відмовилися від свого першого 
погляду. На їхню думку, оцінку Гарднера можна було зрозуміти 
“взагалі”, але то було розуміння без переконаності. Коли вони 
звертали свою увагу на подробиці, загальна картина розпливалася. 
Ці суб’єкти хотіли бачити й застосовувати “загальну” картину, але 
їм ставало не по собі, коли нестравні деталі того ж таки портрета 
починали муляти їм очі. Згода прийняти “загальну картину” супро
воджувалася переліком характеристик, які були не лише протилеж
ні характеристикам попередньої оцінки суб’єкта, а й інтенсифіку
валися суперлятивними прикметниками або прислівниками, тож 
гам, де раніше кандидат був незграбний, тепер він вважався “до
сконало“ врівноваженим; там, де він поводився вкрай брутально, 
тепер він був “напрочуд” природним; там, де він скочувався до істе
рики, тепер він був “дуже” спокійним; більше того, вони розгледіли 
нові характеристики через нову оцінку тієї манери, в якій слухав 
кандидата екзаменатор. Вони побачили, наприклад, що екзаменатор 
“усміхнувся”, коли кандидат забув запропонувати йому сигарету.

Троє суб’єктів були переконані, що йдеться про обман і 
протягом усього інтерв’ю поводилися, виходячи з цього переко
нання. Вони не виявляли анінайменшої стурбованості. Двоє з них 
були прикро вражені, коли їм здалося, що інтерв’ю закінчено, і їх 
відпустили, не зізнавшись в обмані.

Троє інших, мовчки страждаючи, вельми збентежили експе
риментатора. Не признаючись у цьому експериментаторові, вони
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розглядали інтерв’ю як експеримент, у якому від них вимагалося 
розв’язати певні проблеми й у жодному випадку не змінювати свої 
опінії, бо тільки так вони зможуть принести користь дослідженню. 
Експериментаторові було дуже важко зрозуміти їхні реакції під час 
інтерв’ю, тому що вони виявляли вдавану тривогу, проте їхні за
уваження були м’якими й не стосувалися тих матерій, які нібито 
спричиняли цю тривогу.

І нарешті, ще три суб’єкти повелися зовсім інакше, ніж усі 
інші. Один із них наполягав, що оцінки характеру були “семантич
но двозначними” й оскільки не було достатньої інформації, “опінія 
високої кореляції-” була неможлива. Другий, один із усієї групи, 
якщо вірити його звіту, знайшов другий портрет не менш перекон
ливим, аніж перший. Коли обман було розкрито, він стривожився, 
що був переконаний у тому, в чому він був переконаний. Третій, 
перед лицем усього, що відбувалося, виявляв лише легку стурбова
ність, яка тривала дуже недовго. Проте він один серед усіх 
суб’єктів уже відбув реальну співбесіду з прийому до медичної 
школи й мав чудові контакти з медичною школою. Хоч він і одер
жав досить низьку оцінку, проте вважав свої шанси бути прийня
тим великими, хоч і сказав, що волів би зробити кар’єру на дипло
матичній службі, аніж кар’єру в медицині.

Наостанок відзначимо, що двадцять два з двадцяти восьми 
суб’єктів відчули очевидну полегкість - десятеро зробили це дуже 
бурхливо - коли обман було розкрито. Одностайно вони сказали, 
що повідомлення про обман дозволило їм повернутися до своєї 
першої думки. Сімох суб’єктів довелося переконувати в тому, що 
справді йшлося про обман. Коли обман було розкрито, вони 
запитали, у що ж їм треба повірити. А чи, бува, не для того експе
риментатор сказав їм про обман, щоб вони заспокоїлися й почули 
себе краще? Експериментатор не шкодував зусиль і вдавався як до 
правди, так і до брехні, аби лиш донести до свідомості піддослід
них студентів ту істину, що таки справді йшлося про обман.

Оскільки вмотивована поступливість сподіванням, які 
утворюють настанову повсякденного життя, складається з поглядів 
особи на її розуміння “природних фактів життя” та підпорядку
вання цим фактам, варіації в організаційних умовах умотивованої 
поступливості для різних членів колективу мають пояснюватися
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різним розумінням членами суспільства “природних фактів життя” 
та підпорядкування їм. Тому суворий характер описаних вище 
ефектів мусить змінюватися прямо пропорційно до примусової 
залежності членів від розуміння ними природних фактів життя. 
Більше того, через об’єктивний характер розуміння спільного 
морального порядку фактів колективного життя суворість має 
змінюватися залежно від активного розуміння ними фактів життя й 
незалежно від “персональних характеристик”. Під персональними 
характеристиками я маю на увазі всі характеристики осіб, що їх 
дослідники методологічно використовують для пояснення прита
манних особі дій, співвідносячи ці дії з більш або менш 
систематично осмислюваними мотиваційними та залежними від 
“внутрішнього житія” змінними й водночас нехтуючи впливи 
суспільної та культурної систем. Результати більшості способів 
оцінки конвенційної особистості та клінічні психіатричні проце
дури відповідають цим умовам.

Тому ми неминуче відкриваємо такий феномен. Уявімо собі 
процедуру, за допомогою якої може бути зроблено переконливу 
оцінку обсягу задіяного особою розуміння “природних фактів 
суспільного життя”. Уявімо собі іншу процедуру, за допомогою 
якої може оцінюватися обсяг збентеження особи в широкому 
діапазоні різних ступенів та мішанини з різних видів поведінки, 
описаних вище. Для сукупності необраних осіб і незалежно від 
детермінацій особи початкове відношення між задіяним “розумін
ням природних фактів” і “збентеженням” мусить бути випадковим. 
За умови розриву сподівань повсякденного життя, якщо виникають 
умови для оптимального продукування стурбованості, видиме 
збентеження осіб має змінюватися в кількості, пропорційній 
первісному обсягу їхнього розуміння “природних фактів життя”.

Вид феномену, про який я говорю, можна бачити на 
малюнках 1 і 2, які ілюструють дослідження поведінки двадцяти 
восьми студентів початкової медичної школи, про які йшлося 
вище. Перш ніж студентам було повідомлено матеріал, що супере
чив їхнім усталеним сподіванням, обсяг підпорядкованості 
студентів загальному моральному порядку фактів початкової 
медичної школи мав корелятивну цифру 0,026. Після того, як 
невідповідний матеріал було надано й невдало нормалізовано, і до
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того, як був відкритий обман, корелятивна цифра збільшилася до 
0,751. Оскільки процедури оцінки були дуже приблизними, а також 
з огляду на істотні помилки в плануванні та в процесі досліджень, а 
також через аріументи ad hoc, ці результати можуть тільки 
ілюструвати те, про що я говорю. За жодних обставин їх не слід 
розглядати як відкриття.

Релевантність спільних порозумінь для того факту, 
що моделі людини в суспільстві зображують її 
як джерело формування усталених суджень

Чимало досліджень задокументували той факт, що суспільна 
стандартизація спільних порозумінь незалежно від того, що саме 
стандартизується, спрямовує діяльність осіб на події сценічного 
характеру й надає особам можливість помічати, коли події відхиля
ються від нормального курсу й мобілізувати свої зусилля для того, 
щоб повернути їх у нормальне річище.

Теоретики суспільної науки - зокрема соціальні психіатри, 
соціальні психологи, антропологи та соціологи використовували 
факт стандартизації, щоб осмислити характер та наслідки дій, які 
узгоджуються зі стандартизованими сподіваннями. Загалом вони 
визнають, але в окремих випадках нехтують той факт, що цими ж 
таки діями особи відкривають, створюють і підтримують цю 
стандартизацію. Важливим і поширеним наслідком такого нехту
вання є той факт, що ми можемо хибно тлумачити природу та 
умови стабільних дій. Це трапляється тоді, коли ми перетворюємо 
члена суспільства на джерело формування усталених суджень 
культурного або психологічного зразка, або й того, й того, з тим 
результатом, що неопубліковані результати будь-якого незаверше
ного дослідження зв’язку між діями та стандартизованими споді
ваннями неминуче включатимуть у себе достатню кількість супе
речного матеріалу, щоб заохотити до його істотного перегляду.



Малюнок 1. Графічне співвідношення обсягу підпорядкованості 
суб’єкта “природним фактам” як інституціоналізований порядок 
знання про початкові медичні обставини й початковий коефіцієнт 
стурбованості (г = 0,26).
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Малюнок 2. Графічне співвідношення обсягу підпорядкованості 
суб’єкта “природним фактам” як інституціоналізований порядок 
знання про початкові медичні обставини й відносний коефіцієнт 
стурбованості (г = 0,751).
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Коли я кажу “джерело формування усталених суджень 

культурного зразка”, я маю на увазі людину-в-суспільстві-соціоло- 
гів, яка продукує стабільні характеристики суспільства, діючи у 
згоді з наперед установленими й легітимними альтернативами дій, 
що їх надає загальна культура. “Джерело формування усталених 
суджень психологічного зразка” - це людина-в-супільстві психо
логів, яка продукує стабільні характеристики суспільства, роблячи 
вибір серед альтернативних курсів діяльності, які формуються на 
основах психіатричної біографії, зумовленої історії та змінних 
розумового функціонування. Спільною характеристикою в застосу
ванні всіх цих “моделей людини” є той факт, що курси раціональ
них17 суджень здорового глузду, які включають у себе застосу
вання особою позначеного здоровим глуздом знання суспільних 
структур над часовою “послідовністю” ситуацій тут і тепер, розгля
даються як епіфеноменальні.

17 Раціональні судження здорового глузду детально обговорюються у праці Шюца 
(Schutz, “Common sense and Scientific Interpretation of Human Action”, in Collected Papers 
I: The Problem of Social Reality, pp. 3-47 and “The Problem of Rationality in the Social 
World”, in Collected Papers II: Studies in Social Theory, pp. 64-88), та у восьмому розділі 
цієї книжки. Раціональні судження здорового глузду застосовувалися Егоном Бітнером, 
op. cit., з метою рекомендувати критику та реконструкцію соціологічного інтересу до 
психічних захворювань.

Оманливий характер застосування джерела формування 
усталених суджень для зображення зв’язку між стандартизованими 
сподіваннями та способами дій прив’язується до проблеми адекват
ного пояснення як контрольного міркування в рішенні дослідника 
розглянути або знехтувати раціональні судження здорового глузду 
під час вирішення необхідності зв’язку між способами дій, за 
наявності таких проблемних міркувань, як перспективний вибір, 
суб’єктивність та внутрішній час. Слід віддати перевагу такому 
розв’язанню проблеми, коли те, до чого можуть призвести дії члена 
суспільства, змальовується через застосування сталих структур - 
тобто через те, до чого вони вже призвели - як пункт теоретичного 
відправлення, від якого можна змальовувати необхідний характер 
стежок, просуваючись якими, ми складаємо кінцевий результат. 
Ієрархії розташування потреб та загальної культури як підсилених 
правил діяльності - це ті прийоми, яким треба віддавати перевагу, 
коли ми примушуємо когось приймати умови необхідних наслід-
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ків, хоча й коштом перетворення особи-в-суспільстві на джерело 
формування усталених суджень.

Що робить дослідник для того, аби перетворити члена 
суспільства на джерело формування усталених суджень? Наведемо 
кілька прикладів, щоб показати деякі специфічні ознаки та наслід
ки цього процесу.

Я давав студентам завдання торгуватися при купівлі стан
дартно оцінюваних товарів. У даному випадку релевантним стан
дартизованим сподіванням є “інститутуціоналізоване правило од
нієї ціни”, конститутивний елемент, згідно з Парсонсом18, інсти
туції контракту. З огляду на її “інтерналізований” характер, студен- 
ти-покупці боялися й соромилися свого майбутнього завдання, і 
відчували сором, коли їм щастило виконати його. Так само, як 
відзначали вони у своїх звітах, тривога та гнів опановували також, 
у зворотному напрямку, й продавців.

18 Talcott Parsons, “Economy, Polity, Money and Power”, dittoed manuscript, 1959.

Шістдесят вісім студентів одержали завдання спробувати 
купиги лише одну одиницю товару вартістю не більш як два дола
ри, і їм доручалося пропонувати значно менше за встановлену ціну. 
Іншим шістдесяти сімом студентам було доручено здійснити низку 
із шістьох спроб. Три у випадку товарів вартістю в два долари або 
менше, й три у випадку товарів, які коштували півсотні доларів або 
більше.

Результати: (а) Поведінку продавців можна знехтувати як 
поведінку людей, що сформулювали свої усталені сподівання в 
інший спосіб, аніж їх формулюють сучасні теорії стандартизованих 
сподівань, або сформулювали їх недостатньою мірою. Деякі вияви
ли певну стурбованість; іноді той або той із них сердився, (б) 
Двадцять відсотків студентів, яким було доручено одиничні спро
би, або взагалі відмовилися від них, або зазнали невдачі супроти 
трьох відсотків тих, яким доручалося зробити по шість спроб, 
(в) Коли ми аналізували епізод торгування як такий, що складався з 
низки етапів - очікування випробування, наближення до продавця, 
реальної пропозиції, наступного спілкування, закінчення епізоду та 
часу по його закінченні - було виявлено, що страх найчастіше 
опановував представників обох груп під час чекання, коли дове-
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деться діяти, та при наближенні до продавця для першої спроби. 
Серед тих студентів, які робили по одній спробі, кількість осіб, що 
повідомляли про свій дискомфорт, зменшувалася з кожним 
наступним етапом у послідовності. Більшість студентів, які торгу
валися в двох або більше спробах, повідомляли, що в третьому 
епізоді вони вже тішилися своїм завданням, (г) Більшість студентів 
повідомляли, що торгуватися за дорожчі товари їм було не так 
ніяково, як за дешевші, (д) Відбувши всі свої шість епізодів, багато 
студентів повідомляли, що, на свій “подив”, вони з’ясували, що 
цілком можливо торгуватися в середовищі стандартизованих цін, 
маючи реальні шанси на успіх, і планували робити так у 
майбутньому, зокрема у випадку дорогих товарів.

Ці результати свідчать про те, що можна перетворити члена 
суспільства на джерело усталених культурних суджень, (а) якщо 
ми уявлятимемо собі члена суспільства як людину, що діє за прави
лами, тоді як реально людина говорить про передчасну стурбова
ність, яка не дозволяє йому посприяти тому, щоб ситуація розвива
лася, а тим більше кинути виклик цій ситуації, в якій він має 
альтернативу діяти залежно чи незалежно від правил; або (б) 
знехтуємо теоретичну й практичну важливість подолання страхів, 
(в) Якщо в стані стривожених почуттів люди уникають зловживати 
цими “стандартизованими” сподіваннями, стандартизація може 
являти собою приписану стандартизацію, яка підтримується тим 
фактом, що люди уникають тих самих ситуацій, у яких вони 
можуть щось довідатися про них.

Непрофесійне, як і професійне, знання природи правила 
керованих дій та наслідків, порушення цих правил великою мірою 
ґрунтується саме на такій процедурі. Справді, чим важливішим є 
правило, тим більша ймовірність того, що знання ґрунтується на 
уникнутих випробуваннях. Несподівані результати можуть чекати 
кожного, хто досліджує сподівання, які утворюють рутинні кон
тексти повсякденної діяльності, бо вони дуже рідко перегля
даються дослідниками навіть за тих ситуацій, які створюються 
уявними репетиціями їхнього розриву.

Інший спосіб, у який члена суспільства можна перетворити 
на джерело формування усталених суджень — це через викори
стання однієї з наявних теорій формальних властивостей знаків та
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символів, які допомагають змалювати спосіб, у який особи кон
струюють вияви середовища як значущі вияви. Джерело форму
вання усталених суджень створюється кількома способами. Я 
згадаю про два з них.

(а) Характерно, що формальні дослідження стосувалися або 
винайдення нормативних теорій символічних застосувань, або, 
намагаючись опрацювати дескриптивні теорії, зупинялися на нор
мативних. У будь-якому з цих випадків необхідно проінструкту
вати члена, який конструює, щоб він діяв у відповідності з інструк
ціями дослідника з метою гарантувати, щоб дослідник був спро
можний вивчити їхні звичаї як приклади звичаїв, що їх дослідник 
має на думці. Але, згідно з Вітґенштайном19, актуальні звичаї особи 
- це раціональні звичаї в якійсь “мовній грі”. Якою є їхня гра? 
Доти, доки це програмне питання нехтуватиметься, уявляється 
неминучим, що звичаї особи важитимуть мало. Чим більшою 
мірою ситуація буде такою, тим більше інтереси суб’єктів дикту
ються практичними міркуваннями, що відрізняються від практич
них міркувань дослідників.

19 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford: Basil Blackwell, 1959).

(б) Доступні теорії мають сказати багато чого важливого 
про такі знакові функції як ознаки та позначки, але вони мовчать 
про такі набагато поширеніші функції як тлумачення, синекдоху, 
документовану репрезентацію, евфемізм, іронію та подвійне розу
міння. Посилання на знання повсякденних справ, які диктує здоро
вий глузд, можуть бути легко знехтувані у виявленні та аналізі 
ознак і позначок як знакових функцій, тому що користувачі теж їх 
нехтують. Аналіз іронії, подвійного розуміння, тлумачень і такого 
іншого, проте, накидає нам різні вимоги. Будь-яка спроба розгля
нути відносний характер висловлювань, значень, перспектив та 
наказів необхідно вимагає посилання на знання повсякденних 
справ, які диктує здоровий глузд.

Хоча дослідники нехтували ці “складні” звичаї, вони не 
повністю відсунули вбік їхній проблематичний характер. Нато
мість вони тлумачили їх, змальовуючи звичаї члена мовної 
спільноти як або зв’язані культурою, або придавлені потребою, або 
конструюючи зіставлення видимостей та планованих об’єктів -
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зіставлення “знаку” та “референта” - як асоціацію. У будь-якому 
випадку процедурний опис таких символічних застосувань упере
джується нехтуванням роботи застосовника, що спрямована на 
формування суджень.

Саме ця спрямована на формування суджень робота разом зі 
своєю надією і посиланням на знання суспільних структур, які дик
тує здоровий глузд, накидалася нашій увазі в кожному випадку, де 
виникали невідповідності. На нашу увагу чинився тиск, тому що 
наші суб’єкти застосовували свою роботу судження та знання, яке 
диктує здоровий глузд, для того, щоб боротися з тими матеріями, 
що їх невідповідності презентували їм як практичні проблеми. 
Кожна процедура, яка включала в себе відхід від сподіваного пли
ну повсякденних справ, незалежно від того, чи був цей відхід 
великим, чи ледь помітним, давала суб’єктам знати про те, що 
експериментатор удавався до недомовок, іронії, перекручених 
тлумачень, евфемізмів або брехні. Це регулярно повторювалося під 
час відходів від узвичаєної гри.

Студентам дали завдання грати в хрестики й нолики й 
добирати собі в партнери суб’єктів, що відрізнялися б за своїм 
віком, статтю та ступенем знайомства. Намалювавши матрицю для 
гри, вони просили суб’єкта зробити перший хід. Після того, як 
суб’єкт робив свій хід, експериментатор стирав позначку суб’єкта, 
переносив її в інший квадрат і робив свою власну позначку, але не 
подаючи жодного знаку, що в цій грі було щось незвичне. У 
половині з 247 спроб студенти повідомили, що суб’єкти розглядали 
їхній “хід” як жест із прихованою, але чітко сформульованою 
значущістю. Суб’єкти були переконані, що експериментатор “щось 
замислив”, чого він їм не повідомив, і все, що він робив, не мало 
нічого спільного з грою в хрестики й нолики. Він робив якийсь 
натяк сексуального характеру; він говорив про дурість суб’єкта; він 
робив зневажливий або безсоромний жест. Аналогічні ефекти мали 
місце, коли студенти торгувалися за товар зі стандартно зафіксова
ною ціною, або когось залигували, щоб той прояснив свої звичай
нісінькі репліки, або приєднувалися без запрошення до сторонньої 
групи співрозмовників, або протягом звичайної розмови, вряди- 
годи “блукали” поглядом, ковзаючи ним по різних деталях сцени.
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Ще один спосіб виявити культурну заанґажованісгь особи - 

це спростити комунікативну структуру її поведінкового довкілля. 
Наприклад, надавши фізичним подіям пріоритетного статусу номер 
один, можна теоретично вивести з даних існування, в який спосіб 
сцена особи як структура потенційних та актуальних подій містить 
не лише видимості та атрибуції, а й власні життєві внутрішні стани 
особи також. Ми це зробили за допомогою такого експерименту:

Студентам дали завдання вибрати когось такого, хто не 
належав би до їхньої родини, і в процесі звичайної розмови й не 
показуючи, що відбувається щось незвичне, наблизити своє 
обличчя до обличчя суб’єкта, гак щоб їхні носи майже торкалися. 
У переважній більшості звітів про 79 таких розмов повідомлялося, 
що, незалежно від того, чи пари були однієї чи різних статей, чи 
вони були просто знайомими, чи близькими друзями (розмовляти з 
незнайомцями було заборонено), і незалежно від різниці віку за 
винятком тих випадків, коли йшлося про осіб дитячого віку - 
процедура мотивувала, як в експериментатора, так і в суб’єкта 
атрибуцію сексуального наміру з боку іншого, хоча підтвердження 
цього наміру спростовувалося самим характером процедури. Такі 
атрибуції щодо іншого супроводжувалися імпульсами, які виника
ли в самої особи, виражаючи не тільки те відчуття, що її жадають, а 
й те, що вона сама жадає. Непідтверджена спонука обирати супро
воджувалася конфліктним ваганням щодо визнання вибору й того, 
що тебе обрали. Були характерними вияви спроб уникнення, розгу
бленості, гострого збентеження, намагання приховати свої емоції, а 
також непевності в собі, як і непевності, позначеної страхом, 
надією та гнівом. Ці наслідки знаходили особливо гострий вияв у 
ситуаціях між чоловіками. Цікаво відзначити, що експеримента
тори були неспроможні повернути ситуацію до нормального стану. 
Суб’єкти лише почасти сприймали пояснення експериментатора, 
що це був “лише експеримент у галузі соціології”. Вони часто нарі
кали: “Гаразд, це був експеримент, але чому ти обрав мене'" 
Характерно також, що суб’єкт і експериментатор хотіли чогось 
більшого, аніж простого пояснення, але до пуття не знали, в чому 
саме воно має виражатися.

І нарешті, можна було виявити наркотичну залежність члена 
суспільства від усталених суджень, змальовуючи його рутинні дії, 
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як, наприклад, ті, які керувалися попередніми домовленостями, й 
переконуючись у тому, що член суспільства розпізнає відхилення 
від дій, визначених існуванням попередніх домовленостей. Що тут 
ідеться про віддання простої теоретичної переваги діям, застосу
вання яких пояснюється теоретичним осмисленням сутнісних 
феноменів людського існування, можна переконатися на підставі 
того очевидного факту, що люди схильні примушувати одне 
одного виконувати домовленості, умови яких ніколи не були 
актуально сформульовані. Ця нехтувана властивість спільних 
порозумінь має далекосяжні наслідки, коли її виразити експліцитно 
на тлі картини, що зображуватиме природу “домовленостей”.

Очевидно, що незалежно від того, наскільки специфічними 
можуть бути умови спільних порозумінь - прототипом тут можна 
вважати контракт, - вони досягають статусу домовленості між 
особами лише настільки, наскільки сформульовані умови вклю
чають у себе прямо не висловлену, але зрозумілу статтю et cetera20 
(і так далі). Специфічні вимоги формулюються за правилами 
домовленості підведенням їх під юрисдикцію статті et cetera. Це 
відбувається не раз і не назавжди, але воно істотно прив’язане до 
внутрішнього та зовнішнього часового процесу діяльності, а отже, 
й до поступального розвитку обставин та їхніх непередбаченостей. 
Тому було б хибним і неправильним думати про домовленість як

20 Стаття et cetera, її властивості та наслідки її застосування були головними темами 
дослідження та дискусій серед учасників Конференції з проблем етнометодології, що 
відбулася в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса та в Колорадському 
університеті з лютого 1962 р. за допомогою гранта, який було надано Відділом 
Наукових Досліджень Військово-Повітряних Сил США. У конференції брали участь 
Егон Бітнер, Гаролд Ґарфінкел, Ґрейґ Мк-Ендрю, Едвард Роуз та Гарві Сакс. Дискусії 
щодо проблеми et cetera, які відбувалися між учасниками конференції висвітлено в 
таких працях, як Egon Bittner, “Radicalism: A Study og the Sociology of Knowledge”, 
American Sociological Review, 28 (December, 1963), 928-940; Harvey Sacks, “On 
Sociological Description”, Berkeley Journal of Sociology, 8 (1963), 1-16; Harold Garfinkel, 
“A Conception and Some Experiments With Trust...”; та в першому й третьому розділах 
цього тому. Широкі дослідження процедур кодування, методів опитування, праці 
адвокатів, тлумачення, конструювання моделей, історичної реконструкції, “соціальної 
бухгалтерії”, підрахунків та діагнозу особистості можна знайти в неопублікованих 
статтях Бітнера, І'арфінкела, Мак-Ендрю, Роуза та Сакса; у затранскрибованих розмовах, 
які наводять Бітнер, Ґарфінкел та Сакс у своїй доповіді “Раціональні звіти”, яку вони 
виголосили на Шістнадцятій Річній Конференції з Міжнародних Справ у 
Колорадському університеті, 11-12 квітня, 1963 р.; та в тезах Конференції.
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про актуарний прийом, яким особи наділяються спроможністю Тут 
і Тепер передбачати майбутню діяльність одна одної. Якщо висло
витися точніше, то спільні порозуміння, які були сформульовані 
під правилом домовленості, застосовуються особами для норма
лізації їхньої нинішньої діяльності, хоч би якою вона була. Завжди 
можуть виникнути випадковості, але особи знають, що коли в 
будь-якому Тут і Тепер матеріалізуються або винаходяться випад
ковості, вони мусять вирішувати, чи відповідають ці випадковості 
тим домовленостям між сторонами, які реально існують. Стаття et 
cetera наділяє нас упевненістю, що в будь-якому випадку існують 
невідомі умови, в термінах яких будь-яка домовленість і в будь- 
який конкретний момент може бути ретроспективно проаналізо
вана для того, щоб з’ясувати у світлі нинішніх практичних обста
вин, із чого “реально” складається угода, “насамперед” і “взагалі”. 
Те, що робота підпорядкування нинішніх обставин правилам попе
редньо узгодженої діяльності іноді заперечується, не може замас
кувати її переконливе й рутинне застосування як безперервної й 
істотної характеристики “дій, які узгоджуються зі спільними 
порозуміннями”.

Цей процес, який я назву методом відкриття домовленостей, 
з’ясовуючи правило практичних обставин і вимагаючи дотримува
тися його - одна з версій практичної етики. Хоча досі він привер
тав до себе дуже мало уваги з боку фахівців у галузі соціальної 
лінгвістики, він є предметом постійної і банальної стурбованості в 
повсякденних справах та в теоріях, які розглядають ці справи в 
перспективі здорового глузду. Вправність у цілеспрямованих мані
пуляціях із міркуваннями et cetera з метою досягнення переваг кон
кретного характеру - це професійний талант, без якого важко 
обійтися адвокатові і якого спеціально навчають у школах права. 
Проте не слід припускати, що, оскільки це мистецтво адвоката, 
лише адвокати вправно його застосовують чи лише ті, хто робить 
це умисне, робить це взагалі. Цей метод є загальним для феномену 
суспільства як системи різних видів діяльності, які підкоряються 
певним правилам21. Він може застосовуватися як один із меха-

21 У тій мірі, в якій це відповідає реальності, це встановлює нроі’рамне завдання 
реконструкції проблеми суспільного порядку, як він нині формулюється в соціологічних 
теоріях, і критики розв’язань, яким сьогодні віддають перевагу. У самому осередді
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нізмів, за допомогою яких можна дати раду потенційним та 
актуальним успіхам і здобуткам, з одного боку, і розчаруванням, 
почуттям невдоволення та невдачам, із другого, з якими люди 
неминуче зустрічаються, з огляду на свої намагання не порушувати 
домовленостей, водночас зберігаючи видиму раціональність акту
альних, суспільно організованих дій.

Маломасштабний, але досить точний приклад цього феноме
ну' постійно відтворювався за допомогою процедури, в якій експе
риментатор залучав інших до розмови, ховаючи під пальтом 
увімкнений магнітофон. Десь посеред розмови експериментатор 
відхиляв поли пальта й казав: “Бачите, що я маю?” Після почат
кової паузи майже щоразу лунало запитання: “А що ви збираєтеся з 
цим робити?” Так, суб’єкти реагували на розрив сподівання, що 
розмова відбувалася “між нами”. Той факт, що розмову було запи
сано на магнітофон, а отже, її зміст може бути розкритий для 
багатьох, мотивує нові можливості, які сторони потім намагаються 
підвести під юрисдикцію домовленості, про яку вони ніколи 
умисне не згадували і яка реально раніше не існувала. Тепер, коли 
з’ясувалося, що розмову записано, вона тим самим набула нового й 
проблематичного значення, з огляду на ті невідомі застосування, 
для яких її може бути використано. Таким чином, співрозмовники 
згадали про домовленість спілкуватися приватно, так ніби вони й 
справді її укладали.

Заключні зауваження

Я вже згадував про те, що стурбованість про природу, 
продукування та розпізнавання раціональних, реалістичних та 
доступних аналізу дій - це не монополія філософів або професій
них соціологів. Члени суспільства ставляться до таких речей як до 
чогось цілком звичного і буденного, це для них не лише характери
стики їхнього суспільного життя, а й основа суспільного проду
кування їхніх повсякденних справ. Вивчення позначеного здоро
вим глуздом знання і позначеної здоровим глуздом діяльності 
складається зі ставлення як до проблематичних феноменів до акту-

реконструкції перебуває емпірична проблема показу визначальних характеристик 
мислення et cetera.
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альних методів, за допомогою яких ті члени суспільства, котрі 
здійснюють соціологічні дослідження, як аматори чи професіонали, 
роблять суспільні структури повсякденної діяльності видимими. 
“Повторне відкриття” здорового глузду можливе, мабуть, тому, що 
професійні соціологи, як і звичайні члени суспільства, приділяли 
надто багато уваги знанню суспільних структур, що їх диктує здо
ровий глузд, як теми й ресурсу для їхніх досліджень і приділяли її 
не досить їхньому пізнанню лише й виключно як програмній темі.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Знання суспільних структур, яке диктує здоровий 

глузд: документальний метод інтерпретації 
в аматорській та професійній діяльності, 
спрямованій на пошуки фактів

У соціологічному розумінні, термін “загальна культура” 
означає санкціоновані правила умовисновків та дій, які люди засто
совують, роблячи свої повсякденні справи, і які, як вони вважають, 
інші застосовують у такий самий спосіб. Суспільно-санкціоновані 
факти-життя-в-суспільстві-що-їх-кожен-добросовісний-член-суспіль- 
ства-знає описують такі види поведінки та діяльності, як сімейне 
життя, ринкову організацію, розподіл почестей і винагород, компе
тенція, відповідальність, добра воля, прибуток, мотиви серед 
членів, частота та причини неприємностей і засоби проти них, а 
також присутність добрих та злих намірів поза видимими 
зчепленнями подій. Такі суспільно санкціоновані факти суспіль
ного життя складаються з описів, що їх роблять із погляду інте
ресів члена колективу22 23 в управлінні своїми практичними справа
ми. Запозичуючи свої головні терміни з праці Альфреда Шюцаі3, 
ми назвемо таке знання суспільно організованих довкіль узгодже
них дій “знанням суспільних структур, яке диктує здоровий глузд”.

22 Термін “членство в колективі” тут застосовується у строгій відповідності з тим 
значенням, якого надавав йому Талкот Парсонс (Talcott Parsons, The Social System and 
Theories of Society, I, Part Two, pp. 239-240).
23 Alfred Schutz, Collected Papers I: The Problem of Social Reality (1962); Collected Papers 
II: Studies in Social Theory (1964); Collected Papers Ш: Studies in Phenomenological 
Philosophy (1966).

Відкриття загальної культури складається з відкриття соціо
логами в надрах суспільства існування знання суспільних структур, 
яке диктує здоровий глузд. Роблячи таке відкриття, соціолог роз
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глядає знання та процедури, що їх член суспільства застосовує для 
його добору, тестування, передачі та управління ним, як об’єкти 
теоретичного соціологічного інтересу.

У цій праці знання суспільних структур, які диктує здоровий 
глузд, розглядається як об’єкт теоретичного соціологічного інтере
су. Тут описується суспільство, яке його члени, з професійними 
соціологами включно, як умову реалізації своїх здійсненних прав 
на користування та передачу рішень значення, факту, методу та 
причинної структури без висновків — тобто як умову їхньої “компе
тенції"” - використовують і розглядають як знане спільно з іншими 
членами, яке вони сприймають, також разом з іншими членами, як 
щось самоочевидне. Конкретно ця праця ставить перед собою 
завдання описати роботу, за допомогою якої реалізуються рішення 
значення й факту, а також проаналізувати, як збирається корпус 
суспільного знання, яке диктує здоровий глузд у ситуаціях вибору.

Документальний метод інтерпретації

Існують незліченні ситуації соціологічного дослідження, в 
яких дослідник - незалежно від того, чи він професійний соціолог 
чи особа, яка здійснює дослідження суспільних структур в інтере
сах управління своїми практичними повсякденними справами - 
може приписати спостереженим актуальним видимостям статус 
поведінкової події, лише доклавши до видимостей біографію та 
перспективи. Він робить це, вкладаючи видимості у своє попереднє 
знання суспільних структур. Тому часто буває так, що для того, аби 
дослідник міг вирішити, що в нього зараз перед очима, він мусить 
зачекати майбутнього розвитку, після чого з’ясовується, що це 
майбутнє, у свою чергу, інформується своєю історією і своїм май
бутнім. Зачекавши, поки станеться те, що має статися, він може 
багато чого довідатися про те, що він бачив раніше. Якщо ж він не 
стане чекати, то йому доведеться прийняти приписувану історію та 
перспективи за щось очевидне й доведене. Умотивовані дії, напри
клад, наділені саме такими незручними властивостями.

Тому трапляється так, що дослідник часто мусить обирати 
між альтернативними способами інтерпретації та дослідження 
доти, доки не дійде остаточного висновку про певний факт, 
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гіпотезу, припущення, фантазію та все інше, попри той факт, що в 
тому смислі терміна “знати”, який можна обчислити, він не “знає” і 
навіть не може “знати”, що він робить, ані до того, як він це 
робитиме, ані під час того, як він це робить. Польові працівники, 
а передусім ті, які здійснюють етнографічні та лінгвістичні дослі
дження в середовищах, де вони не можуть володіти наперед 
відомим знанням про суспільні структури, можливо, найліпше 
обізнані з такими ситуаціями, але не можна виключати й інші види 
соціологічних досліджень.

Проте корпус знання про суспільні структури збирається в 
якийсь спосіб. Якимсь чином ухвалюються рішення про значення, 
факти, метод та каузальну структуру. Як саме це відбувається в 
процесі дослідження, протягом якого ці рішення мають бути 
ухвалені?

Намагаючись осмислити проблему соціолога, що прагне 
зробити адекватний опис культурних подій, важливим випадком 
яких можна вважати відому “поведінку з доданим до неї суб’єк
тивним значенням, що в такий спосіб управляється в процесі свого 
розвитку”, про яку писав Вебер, Карл Мангайм24 зробив приблиз
ний опис одного процесу. Мангайм назвав його “документальним 
методом інтерпретації”. Він контрастує з методами буквального 
спостереження, а проте в ньому можна впізнати той дух, яким 
реально надихаються багато дослідників у соціологічній галузі, як 
аматорів, так і професіоналів.

24 Karl Mannheim, “On the Interpretation of Weltahschauung”, in Essays on the Sociology of 
Knowledge, pp. 53-63.
25 Ibid., p. 57.

За Мангаймом, документальний метод включає пошук 
“...ідентичної гомологічної моделі, що лежить в основі широкого 
розмаїття цілком відмінних реалізацій значення”25.

Цей метод полягає в тому, що ми ставимося до актуальної 
видимості як до “документа“, що “вказує на”, що “репрезентує” 
фундаментальну модель, існування якої ми припускаємо. Не тільки 
фундаментальна модель опрацьовується на основі індивідуальних 
документальних свідчень, а й індивідуальні документальні свідчен
ня, у свою чергу, інтерпретуються на основі того, “що відомо” про
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фундаментальну модель. І ті, й та використовуються для опрацю
вання одне одного.

Цей метод можна впізнати в повсякденній необхідності 
розуміти, “про що говорить” людина, виходячи з того, що вона 
ніколи не говорить точно того, що вона має на увазі, або в 
розпізнаванні звичайних повсякденних подій та об’єктів як 
листонош, дружніх жестів та обіцянок. Його можна впізнати також 
у таких методах соціологічного аналізу подій як опрацьовані 
Ґофманом стратегії управління враженнями, кризи ідентичності 
Ериксона, Різманові види конформізму, системи оцінки Парсона, 
магічні практики Малиновського, Бейлові розрахунки взаємодій, 
Мертонові види відхилень, Лазарфельдова латентна структура 
настанов та категорії професійної зайнятості, опрацьовані Центром 
Перепису Населення США.

У який спосіб у процесі опитування на основі одержаних 
відповідей дослідник визначає “настанову” респондента? Як він 
може дійти висновку з результатів опитування персоналу офісу про 
“бюрократичну організацію його діяльності”? Яким чином, ознайо
мившись зі списком злочинів, відомих поліції, він оцінює парамет
ри “реального злочину”? Яку роботу виконує дослідник, щоб по
в’язати між собою значення спостереженої події та значення події, 
яка поки що існує лише в намірі, і дійти висновку, що раціонально 
розглядати спостережені актуальні видимості як вияви події, яку 
він має намір дослідити?

Щоб відповісти на ці запитання, необхідно деталізувати 
роботу документального методу. Саме тому ми задумали в такий 
спосіб продемонструвати застосування документального методу, 
щоб прибільшити характеристики цього методу й перехопити 
роботу “продукування фактів” на льоту.

Експеримент

Було запрошено десять студентів і сказано їм, що на 
відділенні психіатрії здійснюється дослідження, мета якого - знай
ти засоби, що були б альтернативними до психотерапії, “за 
допомогою яких можна було б давати людям поради щодо їхніх 
персональних проблем” (sic). Експериментатор, що його відреко-
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мендували студентам як одного з викладачів-консультантів, 
працював із кожним суб’єктом індивідуально. Суб’єкта спочатку 
просили запропонувати для обговорення підґрунтя якоїсь серйозної 
проблеми, щодо якої він хотів би дістати пораду, а потім зверну
тися до “консультанта” з низкою запитань, на які можна було б 
відповісти або “так”, або “ні”. Суб’єктові обіцяли, що “консуль
тант" застосує всі свої здібності, щоб відповісти в якнайліпший 
спосіб. Експериментатор-консультант вислуховував запитання й 
давав свої відповіді, перебуваючи в суміжній кімнаті й спілкую
чись із суб’єктом через внутрішню систему зв’язку. Описавши 
свою проблему та деякі характеристики її контексту, суб’єкт ставив 
своє перше запитання. Після стандартної паузи експериментатор 
давав відповідь “так” або “ні”. Згідно з інструкціями, суб’єкт після 
цього відключав систему зв’язку, що сполучала його з консуль
тантом, який перебував по той бік стіни, “щоб консультант нічого 
не почув”, і записував свої коментарі з приводу почутої відповіді 
на магнітофон. Завершивши цю роботу, суб’єкт знову вмикав 
мікрофон і ставив наступне запитання. Одержавши відповідь, він 
знову записував свої коментарі й робив так, поки не ставив експе
риментаторові щонайменше десять запитань, на які одержував 
відповіді. Суб’єктові казали: “Більшість людей хочуть поставити 
не менш як десять запитань”.

Послідовність відповідей, яка мала однакову кількість “так” 
і “ні”, наперед визначалася таблицею випадкових чисел. Усі 
суб’єкти, що ставили однакову кількість запитань, одержували 
одну й ту саму послідовність відповідей “так” і “ні”. Після обміну 
запитаннями та відповідями суб’єкта просили підсумувати свої 
враження від усього обмін)'. Потім відбувалася співбесіда.

Далі ми публікуємо досі не публіковані протоколи, що 
ілюструють цей експеримент.

Випадок 1

Суб'єкт: Отже, розповім вам про свою ситуацію. Я належу 
до юдейської віри, й ось уже близько двох місяців зустрічаюся з 
дівчиною-неєврейкою. Мій батько прямо не заперечує проти такої 
ситуації, але водночас я відчуваю, що вона не приносить йому
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особливої радості. Мати вважає, що поки батько нічого прямо не 
каже, я можу й далі зустрічатися зі своєю дівчиною, поки він не 
висловиться відверто проти. Причина, яка спонукає мене думати, 
що він не в захваті від мого вибору, полягає в тому, що хоч він і не 
сказав жодного разу, щоб я припинив зустрічатися з моєю дівчи
ною, проте весь час удається до всіляких недомовок і натяків, які 
примушують мене почувати себе винним за те, що я все ж таки 
зустрічаюся з нею. Тепер я поставлю своє запитання: як ви вважає
те, чи за цих обставин мені й далі зустрічатися з дівчиною чи урва
ти наші побачення? Дозвольте мені сформулювати його в позитив
ний спосіб. Чи вважаєте ви, що я повинен і далі зустрічатися зі 
своєю дівчиною?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Отже, ні. Що ж, цікава відповідь. Я, можна сказа

ти, відчуваю, що великої ворожнечі між батьком і мною нема, але, 
можливо, він відчуває, що з цього може виникнути глибша 
неприязнь. Мабуть, людині сторонній легше побачити певні речі, 
щодо яких я нині сліпий.

А зараз я хочу поставити вам своє друге запитання. 
Експериментатор: О’кей.
Суб'єкт: Як ви вважаєте, чи повинен я ще раз поговорити з 

батьком про цю ситуацію, чи не повинен? Отже, чи слід мені ще 
раз поговорити з батьком, як він ставиться до моїх побачень із 
дівчиною-неєврейкою?

Експериментатор: Моя відповідь - так.
Суб'єкт: Що ж, ця відповідь здається мені розумною, але, 

коли по щирості, то я просто не знаю, що я йому скажу. Тобто мені 
не здасться, що він налаштований на якесь порозуміння. Інакше 
кажучи, мені здається він просто боїться обговорювати зі мною цю 
ситуацію. Принаймні досі мені здавалося, що боїться. Але думаю, 
мені таки слід зробити цю спробу, якщо я справді хочу зустріча
тися з нею й далі, тобто я повинен підійти до батька й поговорити з 
ним. Я й справді не знаю, що сказати йому про свої зустрічі з нею. 
Не можу сказати, що я в неї закоханий чи щось таке, але я не маю 
жодного уявлення про те, чим усе це може закінчитися. Думаю, 
нам слід побудувати свою розмову на тому, що з цього може вийти 
і як він до цього потім поставиться. Можливо, він не дуже
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налаштований проти тепер, адже ми поки що лише зустрічаємося, 
але він, мабуть, передбачає майбутні ускладнення, які йому хотіло
ся б відвернути саме тепер. Я вже готовий поставити своє третє 
запитання.

Якщо я таки наважуся поговорити з батьком, і він скаже, що 
дозволяє мені зустрічатися з нею, але водночас у мене виникне 
враження, що він цього не хоче, що насправді йому не хочеться, 
аби я й далі зустрічався з нею, і він погоджується на це тільки 
тому, що хоче бути добрим батьком, то чи повинен я за таких 
обставин і далі зустрічатися з дівчиною?

Експериментатор: Моя відповідь - так.
Суб'єкт: Скажу щиро, я дуже здивований цією відповіддю. 

Я сподівався почути “ні” на це своє запитання. Можливо ви так 
сказали тому, що не знаєте мого батька і не знаєте, як він реагує на 
речі, а він - людина дуже вразливої вдачі й тому вельми обережний 
у своїй розмові та поведінці. Хоч він, можливо, й не стане запере
чувати, щоб я й далі зустрічався з моєю дівчиною, я, мабуть, почу
ватиму’ себе винним, знаючи, що він насправді не хоче, аби наші 
побачення тривали. Хоч я не думаю, що це був би достойний вихід 
із ситуації. Тож, можливо, спробуймо заглянути в суть проблеми 
глибше, і перейдімо до наступного запитання. Отже, ось моє 
четверте запитання.

Якщо після цієї розмови з батьком, я дістану від нього 
позитивну відповідь, але водночас відчую, що насправді він думає 
інакше, то, як ви гадаєте, чи варто мені буде попросити матір 
серйозно поговорити з ним і в такий спосіб з’ясувати його 
справжній погляд на ситуацію?

Експериментатор: Моя відповідь - так.
Суб'єкт: Що ж, ця відповідь здається мені цілком слуш

ною. Мені здається, що з матір’ю він буде відвертіший. Хоч тут 
може виникнути одна проблема. Чи мати буде потім цілком 
відверта зі мною? Вона здається ліберальнішою, ніж батько, і цим я 
не хочу сказати, що мати мені брехатиме, але вона налаштована 
набагато поступливіше до подібних речей і, можливо, в розмові з 
батьком вона спробує стати на мій бік, а отже, я знову матиму дві 
різні відповіді. Якщо подивитись на це під таким кутом, то не 
думаю, що в такий спосіб розв’яжуться всі проблеми, але
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принаймні ми дещо просунемося вперед. Я готовий тепер поста
вити своє п’яте запитання.

Чи гадаєте ви, що я повинен розповісти дівчині-неєврейці, з 
якою я зустрічаюся, про ту проблему, яку я маю зі своїми батьками 
вдома, чи мені слід зачекати, поки... але це вже буде інше 
запитання. Чи вважаєте ви, що я повинен розповісти дівчині, з 
якою я зустрічаюся, про ті проблеми, які виникли у мене вдома у 
зв’язку з її релігією?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Тепер я знову здивований. Звичайно ж, відповідь 

на це запитання має залежати від того, чи дуже я прихилився до 
цієї дівчини і чи довго хочу зустрічатися з нею. Але особисто я 
відчуваю, що було б правильно з мого боку про все їй розповісти, 
бо якщо в неї думки серйозніші, ніж мої, то для неї було б, мабуть, 
ліпше, для нас обох було б, мабуть, ліпше знати ситуацію такою, 
якою вона є, але якщо вона подумає, що це істотна перешкода, 
тоді, я думаю, і справді ліпше залишити все, як є, і нічого їй не 
казати. Я відчуваю, що можу сказати їй щось не так, і вона може не 
зрозуміти, про що йдеться насправді, й відреагує на це досить 
різко, зіпсувавши наші наступні побачення та наші взаємини 
взагалі. Я готовий поставити своє шосте запитання.

Якщо я справді закохаюся в цю дівчину й захочу 
одружитися з нею, то чи слушно буде з мого боку просити її, щоб 
вона відмовилася від своєї релігії й навернулася на мою?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Що ж, ні - так ні. Але це справді неабияка пере

шкода для мене. Я дуже відчуваю, що мене виховано в певний спо
сіб і думаю, що її теж так виховано, і мені далеко не байдуже, як 
саме я повинен вірити в Бога. Я не сказав би, що я дотримуюся 
ортодоксальних поглядів, але ж тиск родини та інші такі речі, вони 
існують реально. І я думаю, вона почуває себе так само, на жаль, 
мені ніколи не доводилося бачити родину, в якій би відбувся 
релігійний розкол і яка б це легко пережила. Отож, я не знаю. Я не 
можу виключити, що мені захочеться попросити її навернутися на 
мою віру. Хоч я не вірю, що вона погодиться. Я готовий до сьомого 
запитання.
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Як ви вважаєте, чи було б краще, якби ми одружилися й не 

стали говорити про наші релігійні розбіжності, й не стали умовляти 
одне одного змінити свою віру, а дітей виховали в якійсь нейтраль
ній релігії, що відрізнялася б від наших обох?

Експериментатор: Моя відповідь - так.
Суб'єкт: Що ж, можливо, це й справді вихід. Якби ми 

знайшли гаку релігію, що до певної міри включала в себе і мою 
віру, і її. Я розумію, що буквально це навряд чи виявиться можли
вим. Можливо, в якомусь розумінні, ця релігія буде майже нашим 
власним витвором, бо я переконаний, що релігійне виховання 
добре тільки в тому випадку, коли його не доводять до крайнощів, 
але повагу до релігійних цінностей слід виховувати в кожному. 
Можливо, це й буде розв’язанням нашої проблеми. Думаю, мені 
слід піти трохи даіі й придивитися пильніше, що ж може статися. 
Я готовий до восьмого запитання.

Припустімо, ми одружимося, то чи не буде для нас ліпше 
жити в якійсь новій спільноті, де ми не перебували б у контакті зі 
своїми батьками, щоб не відчувати тиск родини на наші релігійні 
переконання?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Я майже ладен погодитися з такою відповіддю. 

Гадаю, ти мало чого можеш досягти, втікаючи від своєї проблеми, і 
може, все-таки нам би пощастило досягти якогось порозуміння й 
жити разом зі своїми батьками в мирі й гармонії. Принаймні, я на 
це сподіваюся, якщо така ситуація справді виникне. Я думаю, так 
буде ліпше і для її батьків, і для моїх батьків, і ми не залагодимо 
свої труднощі, якщо просто втечемо від них. Тож нам ліпше буде 
залишитися тут і спробувати досягти якогось порозуміння. Я 
готовий до дев’ятого запитання.

Якби ми одружилися й народили дітей, то чи слід би нам 
було, на вашу думку, розповісти й пояснити дітям, що колись мок 
нами існувала розбіжність у релігійних поглядах, чи нам було б 
ліпше просто виховати їх у цій новій релігії, яка стала б їхньою 
релігією і про яку я вже згадував, і вселити їм переконаність, що 
саме ця віра була й нашою вірою.

Експериментатор: Моя відповідь — ні.
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Суб'єкт: І знову ж таки я з цим майже згоден. Я думаю, їм 

треба буде сказати правду', бо рано чи пізно вони її відкриють. І 
якщо вони відкриють, що колись ми належали до різних релігій, їм 
може здатися, що ми свідомо намагалися приховати від них істину, 
і це може призвести до виникнення незручної ситуації. Тож я 
думаю, що ліпше буде зробити так. Я готовий поставити своє 
десяте запитання.

Чи думаєте ви, що наші діти, якби ми їх мали, самі могли б 
зіткнутися з певними релігійними проблемами, тому що ми, їхні 
батьки, переживали неабиякі труднощі в цьому плані?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Щиро кажучи, я не знаю, чи погоджуюся з цим, 

чи ні. Вони можуть опинитися в скрутному становищі, якщо вини
кнуть якісь заворушення, і вони не знатимуть, на чий бік стати, не 
маючи чітко означеної власної релігії. Але в мене таке відчуття, що 
якщо ми зуміємо виховати в них здоровий світогляд, тобто погля
ди, які людям зазвичай постачає релігія, то ми не матимемо з ними 
жодних проблем. Але, думаю, лише час покаже, виникатимуть у 
них такі проблеми чи не виникатимуть. Я закінчив зі своїми комен
тарями.

Експериментатор: Гаразд, зараз я увійду.
Експериментатор увійшов до кімнати, в якій був суб’єкт, 

передав йому список питань, які він міг би прокоментувати й 
покинув кімнату. Ось останні коментарі студента.

Суб'єкт: Наша розмова здалася мені однобічною, адже, 
власне, розмовляв я один. Але мені здається, що для пана Мак-Г’ю 
було б важко давати повні відповіді на ці запитання, не маючи 
повного уявлення про характери людей, про яких ідеться, і точного 
уявлення про саму ситуацію. Щодо одержаних мною відповідей, то 
мушу сказати, що на більшість із них я відповів би так само, 
знаючи про відмінності в характері тих людей. Одна чи дві відпо
віді були для мене цілком несподіваними, і я думаю, причина, чому 
він відповів мені так, як він відповів, полягає в тому, що він не знає 
людей, про яких ідеться і не знає, як вони поводяться або схильні 
поводитися в тій чи тій ситуації. Більшість відповідей, які я одер
жав, дають мені відчуття, що він усе більше й більше починав 
розуміти ситуацію, мірою того, як ми просувалися вперед і я 



98
намагався витлумачити для себе його відповіді, хоча вони були 
лише простими “так” або “ні”, детально обмірковуючи ситуації, які 
я намагався йому описати і які були наповнені для мене глибоким 
значенням. Я мав відчуття, що його відповіді загалом допомагали 
мені і що здебільшого він намагався знайти вихід із ситуації, а не 
просто знехтувати її чи обминути. Я чув те, що хотів почути в 
більшості ситуацій, які виникали в ході розмови. Можливо, я й не 
чув того, що хотів почути насправді, але, мабуть, із погляду 
об’єктивності вони були найліпшими відповідями, тому що люди
на, затягнута в ситуацію, буває сліпа до певної міри й неспроможна 
стати на цю об’єктивну точку зору. І тому людина, затягнута в 
ситуацію, й людина, яка перебуває зовні й може сформувати 
об’єктивний погляд, можуть давати різні відповіді на одне й те 
саме запитання. З тих відповідей, які він мені давав, я роблю 
цілком щирий висновок, що він повністю зрозумів ситуацію. 
Можливо, тут треба зробити деякі уточнення. Можливо, в тому 
випадку, коли я запитав, чи варто мені поговорити з батьком, 
наприклад, він не зовсім мене зрозумів. Коли я запитав у нього, чи 
варто мені поговорити з батьком, він не зрозумів, про що саме я 
збираюся з ним говорити. Тобто він не міг зрозуміти це повністю. 
Він знав загальну тему, але він не міг знати, наскільки близькі мої 
взаємини з батьком і наскільки далеко може зайти ця розмова. 
Тому його відповідь “ти повинен поговорити з ним” не була б 
найліпшою порадою, якби мій батько, скажімо, нічого не захотів 
слухати, а якби батько дуже хотів мене вислухати, консультант, 
нічого про це не знаючи, міг би сказати мені, що ця розмова нічого 
не дасть і не варт її починати. Що ж, це знову повертає нас до 
особистостей, про яких він нічого не знає. Думаю, що наша 
розмова та вислухані відповіді означала для мене дуже багато. Я 
хочу сказати, що, можливо, я почув саме те, що хотів би почути від 
людини, яка повністю зрозуміла ситуацію. І я відчуваю, що вона 
була наповнена для мене глибоким змістом. Я відчував, що 
поставлені мною запитання були дуже доречними й допомогли 
мені зрозуміти ситуацію з обох поглядів, тобто я сам і той, хто 
відповідав на мої запитання, і моя реакція на відповіді, яку я вже 
описав раніше, здебільшого узгоджувалися між собою. Іноді його 
відповіді були для мене несподіваними, але я добре розумів:
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причина криється в тому, що він не був повністю обізнаний із 
ситуацією та з особистостями, які до неї причетні.

Випадок 2

Суб'єкт: Я хотів би знати, варто чи не варто мені змінити 
тепер свою профільну дисципліну. Моя профільна дисципліна - 
фізика, і я маю в ній дуже низькі оцінки, моя середня оцінка у 
фізиці не перевищує С. Я хотів би перейти на математику. З 
математикою я теж маю певні проблеми, але, думаю, зміг би їх 
подолати. Я пропустив кілька курсів із математики тут, у Каліфор
нійському університеті, але я завжди повторював їх і одержував за 
них оцінку С. Я маю великі шанси одержати В з математики в 
одному специфічному курсі, який я вивчав дещо ретельніше, ніж 
інші, але все ж таки моє запитання: варто мені чи не варто змінити 
свою профільну дисципліну?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Отже, він каже “ні”. Але якщо я цього не зроблю, 

тоді мені доведеться докласти великих зусиль для того, щоб підви
щити свої оцінки, а зробити це мені буде надвичайно важко, бо я 
дуже погано навчався в цьому' семестрі. Якби мені вдалося закін
чити цей семестр із сімома оцінками А, тоді я, можливо, міг би 
розраховувати на те, що одержу свій диплом із фізики в лютому, 
але тоді переді мною постане тяжка проблема ядерної фізики. Мені 
глибоко не до душі вивчення ядерної фізики. Проте Ядерна Фізика 
124 - один із курсів, необхідних для одержання диплома з фізики.

Як ви гадаєте, чи повинен я прагнути одержати диплом із 
фізики, знаючи, що для цього мені доведеться вивчати Фізику 124?

Експериментатор: Моя відповідь - так.
Суб'єкт: Він каже “так”. Але я не уявляю собі, як мені це 

вдасться. З мене дуже поганий теоретик. Мої методи в навчанні — 
жахливі. Читаю я надто повільно і витрачаю не досить часу на 
навчання.

Ви гадаєте, що я міг би успішно поліпшити свої методи в 
навчанні?

Експериментатор: Моя відповідь - так.
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Суб'єкт: Він каже, що я міг би успішно поліпшити свої 

методи в навчанні. Мені постійно проповідують, як треба ставити
ся до навчання, але я не не вмію правильно ставитися до навчання. 
Я не маю достатнього стимулу вивчати фізику, хіба це не 
очевидно?

Ви гадаєте, що я маю достатній стимул прагнути одержати 
диплом із фізики?

Експериментатор: Моя відповідь - так.
Суб'єкт: Він каже: “Моя відповідь - так”. Може, я з ним і 

погодився б, якби я не тягнув за собою такий хвіст поганих оцінок. 
Мені було б надзвичайно важко одержати цей диплом.

Чи, на вашу думку, я зміг би успішно навчатися, водночас 
підтримуючи вдома добрі взаємини з дружиною і при цьому ще й 
виконуючи свої завдання? Я не дуже добре навчаюся в універси
теті, і я не маю великого стимулу навчатися, коли я вдома. Та коли 
приходить додому моя дружина, я люблю навчатися. Але через це 
ми нічого не робимо, а коли вона нічого не робить, це діє мені на 
нерви, бо роботи набирається все більше й більше. Чи вважаєте ви, 
що я можу успішно навчатися вдома?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Він каже “ні”. Я теж так думаю.
Чи варто мені щовечора після вечері повертатися в 

університет, щоб там робити свої уроки?
Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Він каже, що мені не слід повертатися до 

університету й там робити свої уроки. Куди ж мені піти? Чи варто 
мені йти в бібліотеку кампуса й там робити свої уроки?

Експериментатор: Моя відповідь - так.
Суб'єкт: Він каже, що я повинен іти до бібліотеки й 

навчатися там. До якої бібліотеки? Там може не бути всього того 
матеріадлу, який мені потрібен, але без цього іноді можна й 
обійтися. Мені треба поставити йому ще принаймні три запитання. 
Чи, на вашу думку, я зможу опанувати достатньо ефективні методи 
навчання і стимул до начання й розвинути ці свої нові звички 
настільки, що мені не доведеться засиджуватися до пізньої ночі й 
не приділяти стільки уваги своїм домашнім завданням?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
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Суб'єкт: Він каже “ні”. Я не зможу опанувати методи 

навчання настільки ефективно, щоб упоратися зі своїми пробле
мами. Якщо ви не вважаєте, що я спроможний опанувати ефективні 
методи навчання і з їхньою допомогою досягти своєї мети, то, 
виходячи з усього цього, чи ви досі вірите в те, що я зможу 
одержати диплом із фізики?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Отже, я не зможу одержати диплом. То що ж я 

маю робити? Ви досі там?
Експериментатор: Так, я досі тут.
Суб'єкт: Якщо ви вважаєте, що я не зможу вдосконалити 

свої методи навчання й одержати диплом із фізики, то чи не 
рекомендуєте ви мені покинути університет?

Експериментатор: Моя відповідь-так.
Суб'єкт: Він каже, я повинен покинути університет. Ви 

досі там?
Експериментатор: Так.
Суб'єкт: У мене буде ще одне запитання. Я хотів би стати 

офіцером Військово-Повітряних Сил. Я відбув службу підготовки 
резерву офіцерів у Військово-Повітряних Силах, але щоб мені дали 
офіцерське звання, я повинен одержати університетський диплом. 
Якщо я не одержу диплома, то дуже велика ймовірність того, що 
мені не дадуть офіцерського звання, хоча існують деякі шанси, що 
мені його все-таки можуть дати, хоч одержати звання в такий 
спосіб небажано. Отже, моє запитання: чи зможу я одержати 
звання офіцера Військово-Повітряних Сил?

Експериментатор: Моя відповідь-так.
Суб'єкт: Він каже, що я стану офіцером Військово- 

Повітряних Сил, і саме про це я мрію, але чи зможу я одержати 
диплом? Якщо я стану офіцером без диплома, то чи зможу я коли- 
небудь одержати нехай там який диплом?

Експериментатор: Моя відповідь - ні.
Суб'єкт: Це мені не дуже приємно чути, хоча навіщо мені 

диплом на тій службі, яка мене вабить? Ви досі там? Заходьте.

Суб’єкт так прокоментував свої враження.
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Що ж, якщо я правильно оцінюю зміст цієї розмови, то було 

б дурним із мого боку докладати стількох зусиль, щоб одержати 
диплом хай там у якій науці. Власне, я завжди відчував, що в тій 
роботі, яка мене цікавить, а мене цікавлять винаходи, мати диплом 
зовсім не обов’язково. Ця діяльність вимагає певного знання мате
матики й фізики, але робити винаходи можна й без диплома. З цієї 
розмови я роблю висновок, що мені треба покинути університет і 
одержати звання офіцера, але як це зробити, я не знаю. Але було б 
так приємно одержати диплом! З дипломом я зміг би вступити до 
якого завгодно іншого навчального заклад}. Інакше мені дове
деться задовольнитися довідкою про те, що я навчався в коледжі, 
якого так ніколи й не закінчив. Я дійшов також висновку, що я 
ніколи не зможу вдосконалити свої методи навчання настільки, 
наскільки мені хотілося б. Я не одержу диплома. Я одержу звання 
офіцера, й мені немає сенсу навчатися чи то вдома, чи то в 
університеті. А надто увечері. Я не знаю, чи мені варто взагалі 
навчатися хай там де, чи мені слід навчитися робити свої уроки в 
коледжі? Що ж мені робити? Я відчуваю, що мої батьки будуть 
вельми засмучені, і що батьки моєї дружини будуть також вельми 
засмучені, якщо я ніколи не одержу диплома чи принаймні не 
одержу його тепер. Я маю відчуття, що такої розмови, яку я відбув 
сьогодні, я мав би навчитися багато років тому, ще коли був 
дитиною. Ставити собі запитання й давати на них певну відповідь, 
так або ні, а потім міркувати про те, чому це так або ні є слушною 
відповіддю або може розглядатися як слушна відповідь, і про те, 
що в чеканні, поки ця відповідь справдиться, ти можеш або все 
робити задля здійснення своєї мети, або просто існувати. Особисто 
я переконаний, що в математиці я зміг би домогтися більших 
успіхів, ніж у фізиці. Але я не стану' приймати остаточного рішення 
до кінця літа.

РЕЗУЛЬТАТИ

Ретельне дослідження протоколів експерименту дозволяє 
зробити такі висновки:
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A. Обмін репліками.
Жоден із суб’єктів не мав труднощів в укладанні низки з 

десятьох запитань, а також у підсумуванні та оцінці одержаних 
порад.

Б. Відповіді сприймалися як “відповіді-на-запитання”.
1. Як правило, суб’єкти чули відповіді експериментатора як 

відповіді-на-запитання. Перцептивно відповіді експериментатора 
мотивувалися запитаннями.

2. Суб’єкти відразу бачили, “що саме консультант мав на 
думці”. Вони вмить чули, про що він каже, тобто що він має на 
увазі, а не те, що він промовив.

3. Типовий суб’єкт виходив із припущення, протягом обміну 
репліками і в процесі постекспериментальної співбесіди, що відпо
віді мали трактуватися як поради щодо розв’язання їхньої пробле
ми і що пошук розв’зання проблеми треба було здійснювати через 
ці поради.

4. Усі написали у своїх звітах про “поради, які вони одержали” 
й обговорили ці поради з погляду' їхнього схвалення або критики.

B. В експерименті не було наперед запрограмованих 
запитань; наступне запитання мотивувалося ретроспективно- 
перспективними можливостями конкретної ситуації в даний 
момент, які змінювалися в процесі кожного актуального обміну 
репліками.

1. Жоден суб’єкт не обмірковував наперед і не програмував 
своїх запитань.

2. Кожна відповідь змінювала смисл попереднього обміну 
репліками.

3. У процесі обміну репліками, як здається, діяло припу
щення, що на кожне запитання буде одержано відповідь і якщо ця 
відповідь не буде очевидною, тоді її значення можна буде 
зрозуміти через активний пошук, однією з частин якого було 
поставити інше запитання, яке прояснило б, “що саме консультант 
мав на думці”.
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4. Багато зусиль було присвячено пошуку значень, які 

малися на увазі, проте не були очевидними з безпосередньої 
відповіді на запитання.

5. Остання відповідь-на-запитання мотивувала наступну 
низку можливостей, з яких обиралося запитання наступне. Наступ
не запитання виникало як продукт роздумів про попередній плин 
розмови та про головну “проблему”, існування якої припускалося і 
характеристики якої задокументовував і збільшував в обсязі кожен 
обмін репліками. Головна проблема опрацьовувалася у своїх 
характеристиках як функція обміну репліками. Смисл проблеми 
поступально пристосовувався до кожної конкретної відповіді, тоді 
як відповідь мотивувала нові аспекти головної проблеми.

6. Глибинна модель опрацьовувалася й компонувалася над 
послідовностями обмінів репліками й пристосовувалася до кожної 
конкретної “відповіді” в такий спосіб, щоб дотримуватися “низки 
порад”, опрацювати ті “поради, які вже було надано”, й мотивувати 
нові можливості як ті характеристики проблеми, що виникають у 
процесі розмови.

Г. Відповіді в пошуках запитань.
1. У процесі обміну репліками суб’єкти іноді повторювали 

попередню відповідь і змінювали попередній смисл свого 
запитання, щоб пристосувати його до відповіді на ретроспективно 
переглянуте запитання.

2. Ідентичне висловлювання було спроможне водночас 
відповісти на кілька різних запитань й конституювати відповідь на 
складне запитання, яке в термінах строгої логіки суджень не 
дозволяло ані одиничного “так”, ані одиничного “ні”.

3. Одне й те саме висловлювання застосовувалося для 
відповіді на кілька різних запитань, розділених у часі. Суб’єкти 
називали це “пролити нове світло” на минуле.

4. Нинішні відповіді давали відповіді на подальші 
запитання, які ніколи не були поставлені.
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Ґ. Як суб’єкти давали раду неповним, неслушним або 

суперечливим відповідям.
1. Якщо відповіді були незадовільними або неповними, ті, 

хто запитував, воліли дочекатися пізніших відповідей, щоб зрозу
міти смисл попередніх.

2. Неповні відповіді сприймалися суб’єктами як неповні, з 
огляду на “вади”, притаманні такому методу консультування.

3. Неслушні відповіді були неслушними “з якоїсь причини”. 
Якщо причину знаходили, смисл відповіді в такий спосіб 
прояснювався. Якщо відповідь мала в собі “здоровий глузд”, то 
вона сприймалася як саме те, що хотів “порадити” відповідач.

4. Коли відповіді були недоречними або суперечливими, 
суб’єкти були схильні припускати, що “консультант” зробив для 
себе якісь нові висновки або змінив свою думку, або що він, 
можливо, не був достатньо ознайомлений зі складностями пробле
ми, або причина була в самому запитанні, отож треба було 
переформулювати його.

5. Недоречні відповіді пояснювалися приписуванням 
консультантові якогось невідомого знання або наміру.

6. Суперечності вимагали, щоб суб’єкт знайшов те реальне 
запитання, на яке він насправді дістав відповідь, що вони робили, 
наділяючи своє запитання додатковими значеннями, які узгоджу
валися б із тими значеннями, “на підставі” яких консультант давав 
свою пораду.

7. У випадку суперечливих відповідей чимало зусиль 
присвячувалося аналізові можливого наміру відповіді, з тим, щоб 
очистити відповідь від суперечностей або надати їй значущості й 
повернути довіру до консультанта.

8. Тих суб’єктів, які припускали можливість обману, було 
більше, аніж тих, котрі намагалися перевірити цю підозру. Усі 
підозріливі суб’єкти дуже неохоче брали участь в експерименті, 
боячись, що тут ідеться про якийсь трюк. Підозри дещо розвіюва
лися, коли відповідь консультанта мала в собі “здоровий глузд”. 
Було мало ймовірно, що підозра триватиме, якщо відповіді узго
джувалися з попередніми думками суб’єкта на цю тему та з тими 
рішеннями, яким він віддавав перевагу.
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9. Підозри перетворювали відповідь на репліку “звичайної 

балачки”, що випадково вторгалася в ситуацію поставленого запи
тання. Суб’єктам було важко підтримувати цю структуру й орієн
туватися в ній. Проте чимало суб’єктів “усе одно” знаходили 
якийсь глузд у відповіді.

10. Ті, кого опановувала підозра, водночас, хоча й тимча
сово, втрачали бажання брати подальшу участь в експерименті.

Д. “Пошук ” і сприймання моделі.
1. Протягом усього обміну репліками відчувалося прагнення 

відкрити модель і здійснювався її пошук. Проте модель сприйма
лася на самому початку. Схоже, що цю модель можна було побачи
ти вже після першої “консультації”.

2. Суб’єктам було дуже важко розпізнати у відповідях на 
їхні запитання імплікації випадковості. Наперед визначена репліка 
сприймалася як обман у відповіді, а не як репліка, що була 
підготовлена заздалегідь і ніяк не залежала від запитань та 
інтересів суб’єкта.

3. Коли можливість обману виникала в уяві суб’єктів, 
репліка консультанта документувалася як модель обману, а не 
модель поради. Таким чином, відношення репліки до глибинної 
моделі як її документа залишалося незмінним.

Е. Відповідям приписувалося ситуаційне походження.
1. Студенти приписували консультантові, який давав їм 

пораду, думку, сформульовану в запитаннях суб’єкта. Наприклад, 
коли суб’єкт запитував: “Чи треба мені йти щовечора після вечері 
до коледжу, щоб робити свої уроки там?”, а експериментатор 
відповідав: “Моя відповідь - ні”, суб’єкт у своїх коментарях казав: 
“Він сказав, щоб я не йшов до коледжу робити там уроки”. Така 
реакція була майже загальною.

2. Усі суб’єкти були дуже здивовані, коли доходили 
висновку, що вони так активно й так істотно впливали на суть 
“поради, яку вони одержували від консультанта”.

3. Коли перед суб’єктами розкривали обман, вони були 
глибоко засмучені. У більшості випадків вони намагалися перегля
нути своє ставлення до процедури, наголошуючи на її неадекват- 
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ності тій меті, яку ставив перед собою експериментатор (яку вони 
все ще розуміли, як дослідження засобів надання слушних порад).

Є. Невизначеність кожної нинішньої ситуації щодо 
подальших можливостей залишалася інваріантною в стосунку до 
прояснень, які забезпечувалися обміном запитань і відповідей.

1. Існувала невизначеність (а) в статусі репліки як відповіді, 
(б) в її статусі як відповіді-на-запитання, (в) в її статусі як докумен
та поради у стосунку до глибинної моделі й (г) і в проблемі, яка 
лежала в основі обміну репліками. Тоді як, після обміну репліками, 
репліки формували “пораду щодо розв’язання проблеми”, їхня до- 
радча функція також опрацьовувала всю схему проблематичних 
можливостей, і таким чином загальний ефект призводив до транс
формації ситуації об’єкта, в якій невизначеність горизонтів залиша
лася незмінною, а проблеми “все ще залишалися нерозв’язаними”.

Ж. Будучи наділеними властивостями членів суспільства, 
суб’єкти консультувалися з інституціоналізованими характери
стиками колективу як схемою інтерпретації.

1. Студенти конкретно зверталися до різних суспільних 
структур, оцінюючи осмисленість та обґрунтованість порад кон
сультанта. Одначе такі звертання не були спрямовані на які завгод
но суспільні структури. З погляду суб’єкта, якщо консультант знав 
і міг показати суб’єктові, що він знає, про що він говорить, і якщо 
суб’єкт мав намір серйозно поставитися до тієї оцінки, яку кон
сультант давав його обставинам і яка надала б суб’єктові основу 
для подальших думок та поведінки за цих обставин, суб’єкт ані 
дозволяв консультантові, ані сам бажав прийняти яку завгодно 
модель суспільних структур. Суб’єкт посилався лише на ті суспіль
ні структури, що їх він розглядав як актуально або потенційно 
знані ним спільно з консультантом. І не на будь-які суспільні 
структури, що їх вони знали спільно з консультантом, а лише на 
нормативно оцінені суспільні структури, які суб’єкт сприймав як 
умови, що їх мали задовольнити його рішення, ухвалені на основі 
його власної обміркованої й реалістичної оцінки своїх обставин і 
“корисного” характеру консультантової поради. Ці суспільні струк
тури складалися з нормативних характеристик суспільної системи, 
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побаченої зсередини, характеристик, які для суб’єкта були визна
чальними для його участі в різних спільнотах, про які йшлося.

2. Перед ситуаціями, що вимагали застосування правил 
визначення фактів та нс-фактів, суб’єкти мало вказували на те, 
якими були визначальні нормативні структури, що на них вони 
будували свої інтерпретації. Правила для документування цих 
визначальних нормативних порядків, здавалося, входили до гри 
лише після того як сукупність нормативних характеристик мотиву
валися як релевантні до його інтерпретаційних завдань, а потім як 
функція того факту, що інтерпретаційна діяльність була на 
повному ходу.

3. Суб’єкти наперед передбачали спільно-знані характе
ристики спільноти як корпус знання, яке диктує здоровий глузд і 
яке приписувалося обом. Вони черпали з цих наперед передба
чених моделей, приписуючи тому, що вони чули від консультанта, 
його статус документального свідчення про визначальні норматив
ні характеристики колективного контексту експерименту, родини, 
школи, дому, професійної діяльності, на які були спрямовані 
інтереси суб’єкта. Ці свідчення та колективні характеристики 
відсилалися туди й назад кожному, причому кожен удосконалював 
свої можливості, а отже, й удосконалювався в них.

3. Обгрунтованість поради ототожнювалася з приписуван
ням пораді нормального смислу, який можна було сприйняти.

Через ретроспективно-перспективний перегляд студенти 
підтверджували “раціональний” смисл і гідний схвалення статус 
поради як основу для провадження своїх справ. Її “раціональний” 
характер полягав у її сумісності з нормативними порядками 
суспільних структур, що їх, як припускалося, однаково знають і 
суб’єкт, і консультант. Завдання суб’єкта, яке полягало у визнанні 
надійності та обґрунтованості того, що йому радили, було тотож
ним із завданням приписати тому, що пропонував консультант (1) 
його статус події, яка належить до певного класу явищ; (2) 
імовірність того, що воно матиме місце; (3) його порівнянність із 
минулими та майбугніми подіями; (4) умови, потрібні для його 
реалізації; (5) його місце в системі відношень засоби-цілі; (6) його 
необхідність згідно з природним (тобто моральним) порядком.
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Суб’єкти приписували ці якості типовості, ймовірності, порівнян
ності, каузальної структури, технічної ефективності та моральної 
необхідності, водночас застосовуючи інституалізовані характери
стики колективу як схему інтерпретації. Таким чином, завдання 
суб’єкта, яке полягало у вирішенні, “правду” чи “неправду” пора
див йому консультант, отожнювалося із завданням приписати 
тому, що запропонував консультант, його нормальні цінності, які 
були б доступні для сприйняття.

І. Доступні для сприйняття нормальні цінності не так 
“приписувалися”, як оброблялися.

Через роботу документування - тобто шукаючи та визна
чаючи модель, розглядаючи відповіді консультанта як мотивовані 
вкладеним у запитання смислом, чекаючи подальших відповідей, 
щоб прояснити смисл попередніх, знаходячи відповіді на непостав- 
лені запитання - доступні для сприйняття нормальні цінності 
консультантової поради встановлювалися, перевірялися, перегля
далися, запам’ятовувалися, відновлювалися - одне слово, обробля
лися. Тому було б хибним уявляти собі документальний метод як 
процедуру, за допомогою якої твердження включаються до науко
вого корпусу26. Радше можна сказати, що документальний метод 
опрацьовує пораду в такий спосіб, щоб вона набула властивості 
завжди бути придатною до “включення”.

26 Див. Felix Kaufmann, Methodology of the Social Sciences (New York: Oxford University 
Press, 1944), зокрема ее. 33-36.
27 У своїй статті “Про інтерпретацію Weltanschauung” Мангайм стверджує, що 
документальний метод специфічний для суспільних наук. У суспільних науках існує 
багато термінологічних способів посилатися на нього, зокрема його називають “мето
дом зрозуміння”, “симпатетичною інтроспекцією”, “методом інсайту”, “інтуїтивним 
методом”, “інтерпретаційним методом”, “клінічним методом”, “емфатичним розу
мінням” і так далі. Спроби соціологів ідентифікувати галузь, яку вони називають “інтер- 
претаційною соціологією”, включають у себе посилання на документальний метод як на 
основу виявлення та гарантування її результатів.

Приклади в галузі соціологічних досліджень

Приклади використання документального методу можна 
навести в будь-якій сфері соціологічного пошуку27. Його очевидне 
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застосування має місце в дослідженнях спільнот, де гарантія надій
ності приписується висловлюванням через критерії “всеохопного 
опису” та “відлуння істини”. Він застосовується також у багатьох 
випадках у дослідженнях, що ґрунтуються на опитуванні людей, 
коли дослідник, переглядаючи записи своїх інтерв’ю або впоряд
ковуючи відповіді на свої запитання, мусить вирішувати, “що 
респондент мав на думці”. Коли дослідник звертається до “вмоти
вованого характеру дії” або теорії, або вирішує, наскільки пове
дінка тієї або тієї особи вкладається в легітимний порядок речей, 
тоді він застосовує те, що він недавно спостеріг для “доку
ментування” “моделі, яка лежить у основі”. Документальний метод 
застосовується для того, щоб типізувати об’єкт. Наприклад, так 
само як звичайна собі людина може сказати про щось сказане 
Гаррі: “Хіба це не схоже на Гаррі?”, так і дослідник може 
використати певну спостережену характеристику речі, що її він 
вивчає, як характерний індикатор її справжньої сутності. Складні 
сцени, такі як індустріальні підприємства, спільноти або суспільні 
рухи, часто описуються за допомогою “уривків” із протоколів та 
числових таблиць, що використовуються для типізації подій, які 
цікавлять дослідника. Документальний метод застосовується щора
зу, коли дослідник конструює історію життя або “природну 
історію”. Завдання історизації біографії особи полягає у вико
ристанні документального методу для того, щоб відібрати та 
впорядкувати минулі події, які наділили б нинішній стан справ 
його релевантним минулим та релевантними перспективами.

Застосування документального методу не обмежується 
випадками “м’яких” процедур та “часткових описів”. До нього 
звертаються також у випадках строгих процедур, де описи мають 
вичерпувати визначене поле можливих прикметних ознак. Читаю
чи протокольний звіт, складений задля буквального відтворення 
подій, дослідники, які намагаються реконструювати зв’язок між 
описаними процесами та їхніми результатами, часто натикаються 
на прогалину недостатньої інформації. Прогалина утворюється 
тоді, коли читач запитує, як дослідник виявив відповідність між 
тим, що він реально спостерігав і тією планованою подією, яку 
засвідчують спостереження актуальні. Проблема читача полягає в 
необхідності вирішувати, що повідомлене спостереження є
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буквальним прикладом планованої події, тобто що актуальне 
спостереження та планована подія ідентичні за своїм смислом. 
Оскільки відношення між цими двома - це відношення знакове, 
читач повинен ознайомитися з певною сукупністю граматичних 
правил, щоб визначити цей зв’язок. Ця граматика складається з 
певної теорії планованих подій, на основі якої рекомендуються 
рішення кодувати актуальні спостереження як результати. Саме в 
цьому пункті читач повинен виконати певну роботу інтерпретації, 
засновану на припущенні про існування “спільно відомих основ”, 
“спільного знання” про суспільство, в термінах якого те, що сказав 
респондент, розглядається як синонімічне з тим, що мав на увазі 
спостерігач. Вважається, що коректна відповідність існує і прочи
тується на основі раціональних міркувань. Коректна відповідність 
- це результат роботи дослідника й читача як членів спільноти 
одновірців. Таким чином, навіть у випадку строгих методів, якщо 
дослідник рекомендує, а читач належно оцінює опубліковані 
результати як члени корпусу соціологічного факту, ми маємо 
роботу, що спирається на документальний метод.

Соціологічні ситуації дослідження як ситуації вибору, 
які диктує здоровий глузд

Для професійних соціологів немає нічого незвичайного в 
тому, щоб говорити про свої процедури “продукування фактів” як 
про процеси, що дозволяють “бачити крізь” видимості фунда
ментальну реальність; відмітати актуальні видимості й “осмислю
вати інваріантне”. У тому, що стосується наших суб’єктів, то 
процеси, в яких вони були задіяні, не розглядалися як “бачення 
крізь”, а натомість включали ситуації, в яких фактичне знання 
суспільних структур - фактичне в розумінні знання надійних основ 
для подальших висновків та дій - має бути зібране й підготовлене 
для потенційного застосування, попри той факт, що ситуації, які 
воно ставить на меті описати, невідомі в будь-якому розумінні 
точного розрахунку; у своїх актуальних і планованих логічних 
структурах вони сутнісно неясні; і вони модифікуються, опрацьо
вуються, розширюються, якщо не наново створюються, самим 
фактом і манерою звернення до них.
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Якщо багато характеристик документальної роботи наших 

суб’єктів можна впізнати в роботі з продукування професійного 
соціологічного факту, то подібним чином багато ситуацій профе
сійного соціологічного дослідження мають точно ті ж таки характе
ристики, що їх мали ситуації наших суб’єктів. Ці характеристики 
ситуацій професійного соціологічного дослідження можуть бути 
точніше специфіковані в такий спосіб.

1. Упродовж інтерв’ю дослідникові ймовірно доведеться 
мати справу з низкою нинішніх ситуацій, майбутні стани яких, що 
виникатимуть унаслідок тих дій, які розглядаються, є характерно 
невизначеними або навіть невідомими. З дуже великою частотою 
ці можливі як тут-і-тепер майбутні стани можуть бути специфіко
вані лише ескізно, до того як відбудуться дії, через які їх мають 
намір реалізувати. Існує необхідна різниця між “можливим майбут
нім станом справ” і тим, “як-досягти-цього-майбутнього-стану-від- 
штовхуючись-від-нинішнього-стану-справ-як-актуального-пункту- 
відпра-влення”. “Можливий’ майбутній стан справ може бути май
же очевидним. Але таке майбутнє не становить для нас інтересу. 
Натомість нас цікавить, “як його досягти від того майбутнього, яке ми 
маємо тут-і-тепер”. Саме цей стан - для зручності назвімо його “опе
раційним майбутнім” - є характерно невизначеним або невідомим.

Ось одна з ілюстрацій. Досвідчений фахівець, котрий у своїх 
дослідженнях застосовує метод опитування, може з надзвичайною 
ясністю й точністю сказати, на які запитання зі свого опитуваль- 
ника він хоче дістати відповіді. У який спосіб актуальні відповіді 
актуальних суб’єктів мають оцінюватися як “відповіді на запитан
ня” - ця інформація інкорпорована в низку процедурних рішень, 
відомих, як “правила кодування”. Будь-яка дистрибуція відповідей 
на запитання, можлива за цими правилами кодування, - це “можли
вий майбутній стан справ”. Після сумлінної дослідницької роботи 
досвідчені польові працівники можуть чітко і ясно уявити собі ці 
дистрибуції. Але з надзвичайно великою частотою трапляється, що 
навіть на пізньому етапі актуального процесу дослідження запитан
ня й відповіді, які фактично ставляться й даються, при застосуван
ні різних способів оцінки актуальних реакцій суб’єкта як “відпові
дей на запитання”, зважаючи на практичні вимоги, до яких дово
диться пристосовуватися, здійснюючи актуальну роботу дослі-
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дженля, залишаються ескізними й відкритими для “раціонально 
обґрунтованих рішень” навіть до тієї міри, що іноді результати 
перед публікацією піддаються спеціальному обробітку.

2. Навіть якщо ми маємо перед собою майбутнє, будь-яке 
майбутнє, відоме нам у чітко визначений спосіб, альтернативні 
стежки до актуалізації майбутнього стану як сукупності поетапних 
операцій, які вступають у дію від початкового теперішнього стану, 
є характерно ескізними, незв’язними й неопрацьованими. Знову ж 
таки необхідно підкреслити, що існує різниця між інвентарем 
доступних процедур - про ці поцедури дослідники можуть говори
ти цілком визначено і ясно - й свідомо запрограмованими поетап
ними процедурами, тобто певною сукупністю напередвизначених 
“що-робити-в-тому-випадку-коли” стратегій, що визначають мані
пуляції з послідовністю актуальних нинішніх станів справу процесі 
їхнього розвитку. В актуальних практиках така програма є харак
терно неопрацьованою.

Наприклад, одне із завдань, спрямованих на “встановлення 
зв’язків”, полягає в підтриманні поетапного курсу розмови в такий 
спосіб, аби надати змогу дослідникові організувати свої запитання 
в ефективну низку, разом із тим зберігаючи певний контроль над 
невідомими й небажаними напрямками, в яких ці справи можуть 
актуально рухатися28 під час актуального обміну репліками. Слід 
відзначити, що замість наперед запрограмованого поетапного 
розв’язання дослідник застосовує сукупність тактик ad hoc, які 
дозволяють йому пристосуватися до нинішнього становища і лише 
в загальному плані підпорядковуються вимогам того стану речей, 
до якого дослідник сподівається прийти в кінці розмови. За таких 
обставин точніше буде говорити про дослідників, які діють із 
метою здійснення своїх надій або з метою уникнути ситуацій, які 
вселяють їм страх, аніж про людей, котрі працюють над наперед 
обміркованою й точно розрахованою реалізацією певного плану.

28 Див. Robert К. Merton and Patricia L. Kendall, “The Focused Interview”, American Journal 
of sociology, 51 (1946), 541-557.

3. Часто буває так, що дослідник реалізує якусь дію і лише 
після того, як виникає певний результат застосування цієї дії, він 
переглядає реалізовані послідовності в ретроспективному пошуку 
їхнього спланованого характеру. До тієї міри, в якій ухвалене
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рішення приписується через ретроспективний пошук, можна 
стверджувати, що результат таких ситуацій виникає до рішення. 
Такі ситуації виникають із драматичною частотою в той час, коли 
пишеться ця журнальна стаття.

4. Перед тим як дослідник реально має зробити вибір між 
альтернативними курсами дій на основі сподіваних наслідків, він, 
із різних причин, часто неспроможний передбачити наслідки своїх 
альтернативних курсів дій, і йому доводиться покладатись на свою 
безпосередню участь у процесі, щоб з’ясувати, якими вони можуть 
бути.

5. Часто, після того як дослідник відкриває певний акту
альний стан справ, він може визнати його бажаним, а тому розгля
дає його як мету, до якої його попередньо реалізовані дії, мірою 
того як він переглядає їх ретроспективно, були спрямовані “весь 
час” і “в кінцевому підсумку”.

6. Часто буває так, що лише в процесі актуального 
маніпулювання нинішньою ситуацією і як функція його актуальних 
маніпуляцій для дослідника прояснюється природа майбутнього 
стану справ. Таким чином, мета дослідження може бути поступаль
но визначена як наслідок актуальних дій дослідника, спрямованих 
до мети, характеристики якої за будь-якого нинішнього стану його 
дослідницької діяльності він неспроможний бачити ясно.

7. Характерно, що такі ситуації - це ситуації “неповної 
інформації”. У результаті дослідник неспроможний оцінити, а тим 
більше точно визначити ту різницю, яку його незнання ситуації 
привнесе в завершення його діяльності. Так само, перед тим як він 
почне діяти, він неспроможний ані оцінити наслідки своїх дій, ані 
оцінити ефективність будь-якого альтернативного курсу діяль
ності.

8. Інформація, якою він володіє, інформація, що править 
йому за основу обрання стратегій, дуже рідко буває закодованою. 
Таким чином, його оцінки ймовірності успіху або невдачі харак
терні тим, що вони мають дуже мало спільного з раціональним 
математичним поняттям імовірності.

У своїй дослідницькій діяльності дослідники неминуче 
мусять давати раду ситуаціям з вищеозначеними характеристи
ками, причому вони мусять дотримуватися ще деяких додаткових
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умов: що якісь дії мусять бути застосовані; що цю діяльність треба 
скоординувати в часі, ритмі, тривалості та фазі з діями інших; що 
треба давати якусь раду ризикам несприятливих результатів; що 
застосовані дії та їхні результати мають бути доступні для перегля
ду іншими і мають здаватися їм виправданими; що вибір способів 
дій та їхній результат має бути виправданий у межах процедур 
“раціонального” перегляду; і що весь процес має відбуватися за 
умов організованої суспільної діяльності та з умотивованою підпо
рядкованістю їй. На своєму “професійному жаргоні” дослідники 
говорять про ці характеристики їхніх актуальних ситуацій 
дослідження та про необхідність зважати на них як про свої 
“практичні обставини”.

Оскільки їхні характеристики так легко розпізнаються в 
діяльності повсякденного життя, ситуації з такими характеристи
ками можна слушно назвати “ситуаціями вибору, які диктує 
здоровий глузд”. Рекомендується, щоб коли дослідники посила
ються на “розумну раціональність”, приписуючи статус “відкрит
тів” результатам свого пошуку, вони користувалися такими харак
теристиками, як названі вище, як контекстом інтерпретації для 
визначення їхньої доступності та надійності. Відкриття як резуль
тати документальної роботи, вибрані за обставин ситуацій вибору, 
які диктує здоровий глузд, визначають термін “відкриття в межах 
здорового глузду”.

Проблема

Велика частка “фундаментальної соціології” складається з 
“відкриттів у межах здорового глузду”. Багато, якщо не більшість, 
ситуацій соціологічного дослідження - це ситуації вибору, які 
диктує здоровий глузд. Проте навчальна література та журнальні 
публікації, присвячені соціологічним методам, рідко визнають той 
факт, що соціологічні дослідження здійснюються під протекцією 
здорового глузду в тих пунктах, де ухвалюються рішення про 
відповідність між спостереженими видимостями та планованими 
подіями. Натомість доступні описи та концепції дослідницького 
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ухвалення рішень та розв’язування проблем приписують ситуації 
того-хто-ухвалює-рішення протилежні характеристики, а саме29:

29 Я хочу подякувати докторам Робертові Богуславу та Миронові А. Робіисонові за 
багатогодинні дискусії на тему злічениих і не зліченних ситуацій вибору, коли ми разом 
намагалися знайти розв’язання проблеми, можливо чи неможливо опрацювати 
стратегію постійно успішної іри в шахи.
30 У деяких випадках студенти, що вивчали проблему ухвалення рішень, виявляли 
інтерес до цих програм, що репрезентують повністю обчислені розв’язання проблем 
того-хто-ухвалюс рішення. В інших випадках дослідження засвідчували той факт, що 
той, хто ухвалює рішення, може звернутися до ймовірносних правил, щоб знайти 
диференційну ймовірність того, іцо альтернативний курс дій змінить нинішній стан 
справ у бажаному напрямку.

1. З погляду того-хто-ухвалює-рішення існує як характери
стика кожного з його тут-і-теперішніх станів справ упізнаванна 
мета з характеристиками, які можуть бути специфіковані. Там, де 
йдеться про соціологічне дослідження, ця мета визначається 
нинішньою проблемою дослідника, задля розв’язання якої і було 
здійснене дослідження. Характеристики мети, що їх можна специ
фікувати, складаються з критеріїв, за допомогою яких, розгляда
ючи будь-який нинішній стан справ, він ухвалює рішення про аде
кватність, із якою була сформульована його проблема. У їхніх 
термінах також подія, “адекватне рішення” визначається як сукуп
ність можливих епізодів.

2. Мислиться, що той-хто-ухвалює-рішення поставив перед 
собою завдання опрацювати програму маніпуляцій для кожного 
послідовного нинішнього стану' справ, що змінювали б кожен 
нинішній стан в такий спосіб, щоб через свою послідовність вони 
приводилися у відповідність з очікуваним станом, тобто метою, 
розв’язаною проблемою30.

Ці характеристики можуть бути переформульовані в 
термінах правил очевидності. Як стан речей, що його можна 
обчислити, проблема дослідника може розглядатися як судження, 
“застосування якого для “членства”, тобто його підтверджений 
статус, має бути переглянутий. Таким чином, правила процедури, 
за допомогою яких визначається його підтверджений статус, 
операційно визначають те, що ми називаємо “адекватним розв’я
занням”. В ідеальній науковій діяльності від дослідника вимагаєть
ся, щоб він опрацював етапи, які визначають адекватне розв’язання
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до того, як будуть задіяні опрацьовані ним етапи. Від нього 
вимагається ухвалити це рішення до того, як він запустить у дію 
операції, за допомогою яких буде визначено, чи ті можливості, що 
їх пропонує судження, актуально відбулися чи ні. Таким чином, 
завдання знайти адекватне розв’язання має логічну перевагу над 
актуальним спостереженням. Тому кажуть, що спостереження 
“запрограмоване” або, альтернативно, запланованій події дається 
“операційне визначення”, або, альтернативно, створюються умови 
для реалізації запланованої події, або, альтернативно, робиться 
“прогноз”.

Сильним аргументом на підтримку цього твердження є той 
факт, що документальний метод - це науково помилкова проце
дура; що її застосування спотворює об’єктивний світ у дзеркалі 
суб’єктивного забобону; і що там, де існують ситуації вибору, які 
диктує здоровий глузд, вони існують, як історичні перешкоди. 
Наприклад, прихильники таких методів, як ті, що застосовуються в 
дослідженнях, опертих на процедури опитування, та в лаборатор
них експериментальних дослідженнях, заявляють, що вони все далі 
відходять від ситуацій із характеристиками, опертими на здоровий 
глузд, та документальних маніпуляцій із ними. Після другої світо
вої війни було написано безліч методологічних посібників, що 
давали рекомендації щодо залагодження таких ситуацій. Ці методи 
мають на меті описати, як трансформувати ситуації, побудовані на 
принципах здорового глузду, в такі ситуації, які можна було б 
обчислити. Зокрема застосування математичних моделей та стати
стичних схем умовисновків вважають достатньо точними й обгрун
тованими засобами розв’язання проблем, спрямованих на строге 
визначення осмисленості, об’єктивності та надійності. Величезні 
суми фундаційних коштів, критерії, які визначають адекватність 
дослідницьких проектів та багато кар’єр спираються на перекона
ність у тому, що це так.

Проте загальновідомо, що у величезній кількості дослі
джень, які визнаються методологічно прийнятними і, парадоксаль
ним чином, передусім у тих, де застосовуються найбільш строгі 
методи, ми бачимо драматичний розрив між теоретичними власти
востями соціологічних результатів, які планують дослідники, та 
математичними припущеннями, які мусять бути задоволені, якщо 
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ми звертаємося до статистичних засобів для буквального опису 
планованих подій. У результаті статистичні виміри найчастіше 
застосовуються як індикатори, як знаки, як такі, що репрезентують, 
представляють плановані відкриття, а не дають їхній буквальний 
опис. Таким чином, у тому пункті, де соціологічні відкриття мають 
бути виведені зі статистичних результатів31, строгі методи оголо
шуються розв’язаннями завдань буквального опису на основі 
“раціональних” міркувань.

31 Термін “результати” застосовується тоді, коли йдеться про сукупність математичній 
подій, що можливі тоді, коли процедури статистичного тесту, такі як хі-квадрат, 
наприклад, розглядаються як граматичні правила для осмислення, порівняння, проду
кування тощо подій у математичній сфері. Термін“відкриття” застосовується, коли 
йдеться про сукупність соціологічних подій, можливих тоді, коли за припущення, що 
соціологічна та математична сфери узгоджуються своїми логічними структурами, 
соціологічні події інтерпретуються в термінах правил статистичного висновку.

Навіть тоді, коли можна показати, що ці характеристики 
присутні, а тим більше, рельєфно визначені, в соціологічних 
дослідженнях, то чи означає це, проте, що ситуація дослідження 
може розглядатися в документальному плані, а фактичний статус її 
продуктів визначатиметься інакше? Хіба не існують серйозні кри
тичні зауваження, спрямовані проти анал ізу ex post factor І хіба не 
маємо ми справу з ситуацією, коли польовий працівник, після того 
як він перегляне свої нотатки, з’ясує, які проблеми з тих, що їх він 
мав, у “кінцевому підсумку”, дістали відповіді, може звернутися з 
проханням виділити йому новий грант для дослідження, яке 
“підтвердило б гіпотези”, що їх він сформулював на основі своїх 
рефлексій? Тож чи існує будь-який необхідний зв’язок між характе
ристиками ситуацій вибору, які диктуються здоровим глуздом, 
застосуванням документального методу та корпусом соціологічних 
фактів! Чи мусить документальний метод необхідно застосовува
тися професійним соціологом для з’ясування відчутності, об’єктив
ності та надійності? Чи існує необхідний зв’язок між теоретичною 
темою соціології, що конституюється настановою та процедурами, 
спрямованими на “соціологічне бачення”, з одного боку, та кано
нами адекватного опису, тобто очевидності, з другого?

Між методами буквального спостереження та роботою доку
ментальної інгерпретації дослідник може обрати перший і зробити 
строгий буквальний опис фізичних та біологічних властивостей
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соціологічних подій. Це було продемонстровано в багатьох випад
ках. Досі вибір робився коштом або нехтування властивостей, які 
перетворюють події на події соціологічні, або застосуванням 
документального методу для обробітку “нестрогих” частин.

Вибір диктується умовами, за яких із необхідністю здійсню
ються буквальне спостереження та документальна робота. Це 
включає в себе формулювання та розв’язання проблеми соціологіч
ної очевидності в термінах, які дозволяють дескриптивне розв’я
зання. Безперечно, що наукова соціологія - “факт”, але це факт у 
тому значенні, в якому розуміє його Фелікс Кауфман, тобто факт у 
термінах сукупності процедурних правил, що актуально управля
ють застосуванням соціологами рекомендованих методів та прого
лошених відкриттів як основи для подальших висновків та дослі
джень. Проблема очевидності включає в себе завдання зробити цей 
факт доступним для зрозуміння.
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РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

Деякі правила коректного ухвалення рішень, 

що їх охоче застосовують присяжні32

12 У спіавторстві з Солом Мендловіцем, Юридична школа Ратджерського університету,

Присяжні опрацьовують свої рішення, намагаючись при 
цьому зберігати належну пошану до рутинних характеристик 
суспільного порядку. В цій статті ми хочемо показати, до яких 
наслідків іноді приводять такі рішення. Спочатку будуть описані 
деякі властивості діяльності присяжних, що мисляться як метод 
соціального дослідження. Потім ми опишемо деякі правила ухва
лення рішень, що утворюють ту “офіційну лінію”, якої присяжні 
мають дотримуватися. Після цього буде зроблено припущення, що 
(1) присяжні відчувають необхідність модифікувати правила, за
стосовувані в повсякденному житті; (2) що ті модифікації, які вони 
вносять, є дуже слабкими і створюють для них двозначну ситуацію 
вибору; (3) саме вміння дати раду цій двозначності, а не “роз
важливість” присяжного зазвичай характеризують його діяльність.

Діяльність присяжних як метод соціального 
дослідження

Кілька ознак характеризують діяльність журі присяжних як 
метод соціального дослідження. Як корпус людей, що ухвалюють 
рішення, журі має завдання знайти примусово-законний вихід із 
ситуації, яку створили претензії супротивників на процесі. Такий 
примусово-законний вихід із ситуації ми знаємо під назвою 
“вердикт”. На кожному з етапів свого завдання присяжні (а) визна
чають завдану шкоду та її обсяг; (2) визначають локалізацію прови
ни; (3) обмірковують, як можна виправити сподіяне. Питання 
визначення завданої шкоди полягає в необхідності з’ясувати, якою
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мірою закон повинен захищати від неприємностей осіб, що входять 
до тієї або тієї соціально визначеної категорії33. Під локалізацією 
провини мається на увазі, що присяжні визначають суспільно 
прийнятні каузальні розташування чинників та результатів. Визна
чаючи, як виправити сподіяне, присяжні визначають, яких необхід
но вжити заходів для того, щоб виправити становище34. Одне сло
во, присяжні намагаються знайти “розумні причини та засоби 
виправлення”35.

33 Вебер визначає нещастя як розбіжність між “долею і заслугою”, і саме феномен цього 
виду ми маємо на увазі під застосованим тут терміном “неприємність”. “The Social 
Psychology of the World Religions”, in From Max Weber, Essays in Sociology, ed. H. H. 
Gerth and C. Wright Mills, pp. 267-301.
34 Чи слід привести обставини позивача до того стану, в якому вони були б, якби не 
сталося “відхилення” в “нормальному” плині подій? Чи позивач має одержати 
компенсацію за невиправну зміну своїх обставин?
35 Під терміном “розумні” маються на увазі раціональні властивості дій, які член 
суспільства засвоює, коли спостерігає за діями, що керуються системою релевант
ностей, яка організує поведінку повсякденного життя. “Розумні властивості дій” у їхньо
му протиставленні “раціональним властивостям дій” обговорюються в Alfred Schutz, 
“The Problem of Rationality in the Social World”, in Collected Papers II: Studies in Social 
Theory, pp. 64-88. Див. також розділ восьмий.
36 Це формальні категорії, хоча й не в розумінні конвенційної логіки. Достатня кількість 
- це загальна категорія, в якій відбувається дискурс присяжних. Він нічого не говорить 
про ту кількість, що, з погляду бухгалтерії, є достатньою. Наприклад, у ньому ніколи не 
йдеться про погоду, 11 000 доларів можуть бути визнані адекватно сумою для оплати 
рахунків лікаря. Якщо він визнає якусь кількість, то ця кількість, у межах його логіки, 
буде достатньою. Таким чином, цей термін має стосунок до загального мислимого 
об’єкта, до кількості-що-є-достатньою.

У процесі своїх роздумів і дискусій присяжні сортують 
альтернативні описи того, що сталося, зроблені адвокатами, свідка
ми та іншими учасниками процесу й приписують їм статус реле- 
вантних або нерелевантних, виправданих або невиправданих, ко
ректних або некоректних підстав для ухвалення свого вердикту. 
Коли присяжні звертаються до таких матерій, як дати, швидкість 
або повільність, ушкодження, яких зазнав позивач, і такого іншого, 
що саме конкретно вони вирішують?

У тих термінах, які полюбляють застосовувати самі присяж
ні й намагаючись осмислити діалектику присяжних36, ми скажемо, 
що присяжні намагаються встановити різницю між тим, що є 
фактом, і тим, що є фантазією; між тим, що насправді сталося, і 
тим, що тільки “нібито” сталося; між удаваним і правдивим, попри 
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видимості, які збивають із пантелику; між тим, чому можна вірити, 
і тим, що присяжні визнають протилежним тому, в що можна 
повірити, тим, що наперед розраховане й говориться згідно з 
певним обміркованим планом; між тим, що залишається пробле
мою і тим, що уже встановлено; між тим, що досі становить 
проблему, й тим, що втратило свою релевантність і може бути 
підняте із забуття лише особою, яка переслідує свої особисті 
корисливі цілі; між тим, що може бути тільки особистою опінією, і 
тим, із чим погодиться кожна особа, наділена тверезим розумом; 
між тим-що-може-бути-таким-лише-для-експерта-а-ми-не-експер- 
ти, з одного боку, і тим-що-як-ми-знаємо-ви-довідалися-не-з-кни- 
жок, з другого; між тим-що-на-вашу-думку-може-бути-слушним-а- 
на-нашу-хибним і тим-що-на-думку-одинадцятьох-із-нас-певно-є- 
хибним-але-я-в-цьому-сумніваюся; між кількістю, яка є достат
ньою, і кількістю, що не може покрити навіть початкові потреби; 
між кількістю-яка-є-середньою-величиною-між-кількома-невстано- 
вленими-й-невідомими-сумами й кількістю-найліпшою-у-своєму- 
розумінні-на-яку-погодяться-дванадцятеро-людей-якщо-ви-взагалі- 
хочете-одержати-бодай-щось.

Присяжні доходять згоди між собою з приводу того, що ж 
сталося насправді. Вони визначають “факти”37, тобто серед альтер
нативних заяв про швидкість подорожі або обсяг завданої шкоди 
присяжні обирають, що можна коректно використати як основу для 
подальших висновків та дій. Вони роблять це, визначаючи вірогід
ність альтернативних варіантів опису подій через зіставлення їх із 
моделями, опертими на логіку здорового глузду38. Ці моделі, оперті 
на логіку здорового глузду, присяжні застосовують для того, щоб 
описати, наприклад, як культурно відомі види осіб водять ав-

37 У цій статті повсюди застосовується та концепція факту, яка належить Феліксові 
Кауфману. Він пропонує шукати фактичний характер висловлювання в правилі, яке 
керує його застосуванням, бо воно не може бути знайдене в онтологічних характе
ристиках подій, які описує висловлювання. Див. Methodology of the Social Sciences (New 
York: Oxford University Press, 1944).
38 Застосування “моделей, опертих на логіку здорового глузду” як культурно передба
чуваних стандартів та логічні властивості цих моделей в повсякденній діяльності 
блискуче висвітлюються в Alfred Schutz, “Part I, On the Methodology of the Social 
Sciences” in Collected Papers I: The Problem of Social Reality, pp. 3-96; а також у його 
чудовому дослідженні “Знак, Реальність і Суспільство” (“Symbol, Reality, and Society”, 
p. 287-356).
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томобіль, яких культурно відомих звичаїв вони при цьому дотри
муються, з якою типовою швидкістю вони їздять і як типово вони 
розминаються, коли їхні шляхи перетинаються на перехрестях і з 
яких типових причин вони перетинаються. Такий тест дає підстави 
зробити висновок, що реконструйована подія, яка складається з 
таких значущих елементів, була саме тією подією, яка актуально 
сталася. Якщо тлумачення узгоджується з логікою здорового глуз
ду, тоді воно збігається з тим, що відбулося реально39.

39 Див. дискусію, яку започаткував Фелікс Кауфман про “правило догматики” як визна
чення факту в його порівняннні з “правилом спостереження” як визначенням факту в 
“Методології суспільних наук”. Ці правила є визначеннями факту, бо вони постулюють 
умови, які Гарантують надійність висловлювання, тобто санкціонують його застосуван
ня як підставу для подальших висновків та дій.
40 Термін “корпус знання” та його значення ми запозичуємо з Felix Kaufmann, ор. cit., рр. 
33-66.
41 Сортування продукує сукупність висловлювань, що можуть бути коректно використа
ні як основа для подальших висновків та дій. Ця сукупність конституюється через засто
сування членами суспільства поведінки повсякденного життя як процедурних правил. 
Ця сукупність, що називається “корпусом фактів” або “справою”, має властивості, реле- 
вантні до проблем, про які йдеться в цій статті, але розглянути тут ці властивості ми не 
маємо змоги. Наприклад, вона зберігається в незаписаному вигляді, її послідовні відтво
рення підпорядковуються операціям послідовного відкликання, вона не закодована і так 
далі. Див. розділ третій.

Вибір між претензіями на статус коректної та некоректної 
підстави для висновків створює сукупність прийнятних питань 
факту та прийнятних схем для співвіднесення цих питань факту. 
Сортування цих претензій створює “корпус знання”40, що почасти 
має форму хронологічної історії, а почасти форму сукупності 
загальних емпіричних відношень41. Цей “корпус” присяжні розгля
дають у будь-який даний момент як “справу”. Під “справою” 
розуміється логічний модус актуального, який присяжні протистав
ляють логічним модусам “припущеного”, “можливого”, “вигадано
го”, “гіпотетичного” й такого іншого.

Рішення, які доводиться ухвалювати присяжним, скажімо, 
про швидкість, про напрямок руху й такі інші як частини “справи” 
- це, з погляду присяжних, критичні рішення. Рішення про те, що 
“сталося насправді”, надають присяжним підстави, якими вони ко
ристуються, щоб здобути підтримку громадськості, яку вони вва
жають за потрібне одержати для того вердикту, що його вони про
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голосять. “Корпус” дозволяє їм повірити в обґрунтованість своїх 
сподівань, що громадська думка підтримає обраний ними вердикт.

Правила, за якими присяжні ухвалюють свої рішення

Методологія присяжних складається з тих правил, що 
визначають, які описи присяжні дозволяють одне одному розгля
дати як “справу”. З тих кількох сукупностей змінних, які визнача
ли, що включити до “справи”, лише одна сукупність цікавить нас: 
характеристики актуального й потенційного суспільного структу- 
рування судових та позасудових сцен, що розглядалися присяжни
ми як етично й морально необхідні узгодженості, тобто нормативні 
порядки взаємодій, що мали місце як поза судом, так і в суді42.

Можна назвати й інші важливі джерела змінних, а саме: (1) нинішній стан справи в 
будь-який момент процесу й дискусія в суді та (2) актуальні організаційні й операційні 
характеристики процесу та дискусія в ході процесу.
43 Нижче наведені правила варто порівняти з правилами, які правлять за визначення 
коректних рішень наукового дослідження (тобто з науковою методологією).

Можна назвати кілька нормативних порядків, що діють як 
правила, яким підкоряються присяжні, коли вирішують, що їм 
коректно розглядати як “справу”. Підпорядкування цим порядкам, 
таким чином, визначає задоволення чи невдоволення присяжних 
вердиктом. Ось вони - сформульовані як правила коректної проце
дури ухвалення рішень.

Ось які рішення43 про факти слід вважати коректними:
1. Ті, які ухвалюються з урахуванням часу, потрібного для 

того, щоб ухвалити їх.
2. Ті, що не вимагають від присяжного як умови їхнього 

ухвалення того адекватного застосування сумніву, який вимагає, 
щоб він діяв так, ніби він нічого не знає, тобто щоб він не 
користувався тими знаннями, Якими Наділений Будь-Який Компе
тентний Член Суспільства, Який Знає Те, Що Кожен Знає.

3. Ті, що не вимагають від присяжного як умови їхнього 
ухвалення зберігати нейтральне ставлення до повсякденних взає
мин, що існують між людьми, які входять до журі.

4. Ті, що не вимагають від присяжного ставити під сумнів 
те, Що Кожен Знає про те, як компетенція, авторитет, відпо-
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відальність і знання зазвичай розподіляються між суспільними 
категоріями осіб і стають для них очевидними.

5. Якщо кількість змінних, що визначають проблему (а отже 
й адекватність розв’язання), може бути зведена до мінімуму 
завдяки вірі в те, що інші учасники журі орієнтуються на ті самі 
моделі, які диктує здоровий глузд.

6. Якщо можливість і необхідність дивитися поза видимість 
речей зведені до мінімуму.

7. Якщо розглядається лише та частина ситуації, яка 
необхідна для суспільно обґрунтованого розв’язання безпосеред
ньої проблеми, яка потребує розв’язання.

8. Якщо присяжні в процесі свого розслідування нічим не 
заплямують своєї репутації.

Якимсь чином, у процесі своєї діяльності в суді, присяжний 
“визнає за потрібне” дещо змінити правила ухвалення рішень, які 
він застосовує у своїх повсякденних справах. Присяжний прихо
дить до необхідності цінувати додаткову сукупність культурно 
визначених однорідностей суспільного життя, тих, які ми назвемо 
“офіційною лінією присяжного”.

Нижче подаємо список правил, які складають офіційну лі
нію поведінки, якої вважає за потрібне дотримуватися присяжний:

1. Якщо йому доводиться робити вибір між законним і 
справедливим, добрий присяжний обирає законне.

2. Для доброго присяжного вибір не залежить від його 
особистих симпатій.

3. Для доброго присяжного “закон” і “докази” - єдині 
легітимні основи, на яких він будує своє рішення.

4. Добрий присяжний не змінює своє рішення згідно з 
інструкціями судді.

5. Добрий присяжний відкладає свій присуд доти, доки 
будуть завершені головні лінії судового процесу. Це означає, що 
йому не варт приділяти надто пильну увагу завершальним 
аргументам адвокатів і робити висновки під час самого процесу.

6. Добрий присяжний поступається своїми персональними 
преференціями, інтересами, своїми суспільними упередженнями, 
тобто своїм перспективним баченням на користь позиції, змінити 
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яку не можуть будь-які інші позиції, що існують у всій суспільній 
структурі. Його погляд взаємозамінний із поглядом “Будь-Якої 
Людини”44.

44 Будь-Яка Людина - це універсальна особа, визначена так у термінології видів, що 
застосовується псиною суспільною групою.

7. Як суспільний тип добрий присяжний має бути анонімом 
у стосунку до суспільних типів сторін, які позиваються, та їхніх 
законних представників. Добрий присяжний, у їхніх очах, не має 
позиції, яку вони могли б ідентифікувати. Те, що він вирішить, не 
може бути підказане жодними характеристиками його суспільного 
становища, які він може виявити в ході процесу своїм зовнішнім 
виглядом, манерами, запитаннями, персональними даними тощо.

8. Добрий присяжний утримується від застосування формул, 
якими він зазвичай користується для того, щоб дати раду 
проблемам, які виникають у його повсякденному житті. Формули, 
що знаходять конкретне застосування в тих повсякденних ситу
аціях, у яких він існує поза залою судових засідань, розглядаються 
добрим присяжним лише як теоретично застосовні до ситуації в 
суді. Для доброго присяжного коректними будуть ті формули, які 
він застосовує незалежно від міркувань своєї особистої біографії, 
спеціальних знань, структурно специфічного часу, місця та 
конкретних осіб.

9. Добрий присяжний формує своє судження незалежно від 
інших людей, але при цьому він постійно пам’ятає, що інші люди 
можуть формувати суперечні судження і що вони зобов’язані 
формувати суперечні судження.

10. Добрий присяжний не може стати на позицію, з якої він 
ніколи не міг би зійти. Добрий присяжний не може обрати позицію, 
яку він мусив би захищати “з гордості”, а не “з міркувань 
аргументованого погляду та прагнення знайти істину”.

Перелічені нами правила - це правила, про які говорили самі 
присяжні. Вони не тільки описують ті властивості, якими має бути 
наділений добрий присяжний, вони говорять і про те, чого 
навчається добрий присяжний у процесі свого спілкування з судом. 
Загалом реальні присяжні не хочуть, щоб їхній внесок у процес був 
меншим, аніж той, що його чекає від них суддя.
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Присяжні засвоюють офіційну лінію своєї поведінки з кіль

кох джерел: із посібника для присяжних; із тих інструкцій, які вони 
одержують від суду; з процедур voire dire*, коли присяжних 
запрошують у суд і закликають відмовитися від цієї роботи, коли, з 
якихось причин, вони не можуть виконувати її як годиться. Вони 
багато чого довідуються від судового персоналу, розмовляючи між 
собою, з телепередач, із кіно. Деякі присяжні відбувають прискоре
ний курс навчання у своїх дітей, які навчаються у вищій школі і 
слухають там курс цивільного права. І нарешті, треба взяти до ува
ги й той факт, що в процесі своїх позасудових повсякденних справ 
присяжні збирають великий масив інформації про процедури, які 
спочатку здавалися їм надто теоретичними, далекими від реальної 
практики, чимось подібним до гри, надуманими, “притаманними 
вищому класу”, “притаманними нижчому класу” й так далі.

* Казати правду: допит судом свідка або присяжного на предмет з’ясування 
його неупередженості (давньо-фр.) (Тут і далі виноски, позначені зірочкою, - це 
примітки перекладача).

Ухвалення рішення в манері присяжного

Коли людина “стає присяжним”, у процесі цього становлен
ня правила її повсякденного життя змінюються. Проте нам здаєть
ся, що людина, яка дуже змінюється, змінюється хіба що на 5 
відсотків щодо того способу, яким вона ухвалює свої рішення. 
Людина є вже на 95 відсотків присяжним, ще перед тим як вона 
вперше наблизиться до суду. У чому ж саме відбувається переміна 
і як ця переміна характеризує особу, що працює як присяжний?

Рішення присяжного, яким він відсіює факт від вигадки, 
істотно не відрізняються від рішень, які він ухвалює в цьому плані, 
коли йдеться про його повсякденні справи. Проте, існує різниця. 
Різниця полягає в роботі збирання “корпусу”, що править за основу 
підвердження правильності вердикту.

Рішення в повсякденному житті, які відсіюють факт від 
вигадки, не обмежуються виключною турботою про те, щоб знайти 
визначення ситуації задля цього визначення45. Але в кімнаті для 

Schutz, On Multiple Realities.45
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нарад присяжні мусять визначити тільки те, що являє собою ситуа
ція у плані факту, тобто хто й кому завдав якої шкоди. Спеціальна 
мета дослідження, яке здійснюють присяжні, полягає в проясненні 
підстав того вердикту, який буде ухвалено. Те, що це прояснення є 
кроком у програмі активної маніпуляції ситуаціями сторін, які 
сперечаються, присяжні, звичайно, знають, але вони відкладають 
убік його релевантність до вибору вердикту. Одне слово, присяж
ний розглядає ситуацію як об’єкт теоретичного інтересу.

Отже, саме в контрасті до однорідності подій повсякденного 
житгя, які відомі настільки добре, що правлять за безпроблемні 
основи для звичайних суспільних суджень, присяжний оцінює 
“суто теоретичний характер” суспільних структур, які контрасту
ють із ними. Модифікація цих правил полягає в тому факті, що 
присяжний може розглядати їх як “гру”, в розумінні Гейзінґи46, 
тобто як матерії, на які присяжний “хоче лише подивитися, щоб 
побачити, куди вони ведуть”. Служба вимагає від присяжного 
впевненості в собі, як, наприклад, під час процедури voire dire, 
коли суддя запитує його, чи бачить він якусь причину', що могла б 
перешкодити йому ухвалити досконало справедливий і несупереч- 
ний закону вердикт. Багатьма способами суддя та інші учасники 
судового процесу закликають присяжного бачити в собі особу, яка 
може діяти у згоді з офіційною лінією. Для присяжних було 
характерним ухилятися від цього заклику. Фактично присяжного 
закликають перебудувати свої повсякденні уявлення про “фунда
ментальні” та “вторинні” події. Погодившись у відповідь на цей 
заклик розглядати ситуації супротивників у процесі як справу суто 
теоретичного інтересу, присяжний переживає тривожний подив. 
Він не може не розуміти, що ті ситуації, до яких він мусить 
ставитися з суто теоретичною відстороненістю, розглядаються з 
максимальною серйозністю сторонами, що позиваються в процесі. 
Дії, які на основі суспільно визначених закономірностей повсяк
денного життя здаються очевидними й простими у своїх значеннях 
та своїх наслідках, стають двозначними у світлі того аналізу, який 
здійснюють адвокати супротивних сторін. Супротивні сторони 
наполегливо описують суть подій в очевидно несумісний спосіб. За

46 Johan Huizinga, Ното Ludens, A Study of a Play Element in Culture (New York: Roy 
Publishers, 1950), зокрема розділ перший.
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таких обставин цікаво відзначити, що присяжні - це останні люди, 
які роблять свій вибір між альтернативними інтерпретаціями, що 
хтось помиляється, хтось бреше або кожен серйозно вірить у те, що 
обстоює.

Немає сумніву, що присяжного закликають змінити свої 
повсякденні правила ухвалення суспільно значущих рішень. Чи 
означає це, що, змінюючи свої правила ухвалення дотичних до 
проблем повсякденності рішень, присяжні замінюють їх прави
лами, що утворюють офіційну лінію поведінки присяжного. Ми 
думаємо, що ні. Коли людина стає присяжним, це не означає, що 
вона переходить на рейки суто юридичної логіки. Натомість це 
означає приблизно таке:

1. Правила повсякденного життя і правила офіційної лінії 
застосовуються одночасно. Тобто умови коректного вибору визна
чаються двозначно. Не випадково присяжні нерідко нарікають на 
те, що ситуація, яку вони намагалися зробити легально пояс
ненною, ставала неочевидною, після того як вони проголошували 
свій вердикт.

2. Якщо ретроспективно описувати процес опрацювання 
їхнього рішення, то присяжні зазвичай виділяли ті свідчення, які не 
суперечили їхнім нормативним уявленням про суспільство, й 
обминали увагою ті, в яких вони вбачали підрив його моральних 
підвалин.

3. Застосування такої вибіркової логіки для “розв’язання” 
двозначностей у їхніх ситуаціях вибору відбувалося не без проблем 
і призводило до виникнення всіляких недоречностей. Але ці супе
речності розглядалися в приватному порядку. Публічно присяжні 
або описували свої рішення як ухвалені в цілковитій згоді з офіцій
ною лінією, або воліли утриматися від коментарів.

4. У процесі обмірковування своєї позиції невеличкі відхи
лення від офіційної лінії швидко відсилали присяжних до формул 
повсякденного життя, і коли згодом їхню увагу звертали на якісь 
бодай дрібні прорахунки, вони виявляли велике роздратування й 
досаду. Якщо ми зробимо цілком імовірне припущення, що 
структурні умови досади великою мірою збігаються з тими умо
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вами, які визначають стан сорому'47, то прикре відчуття розбіжності 
між публічними та приватними самоуявленнями дає підстави 
припустити, що посада присяжного ставить людину в таке станови
ще, коли її дуже легко скомпрометувати, хоч так буває не завжди.

47 Див. Richard Hays Williams, “Sheler’s Contribution to the Sociology of Affective Actions 
with Special Reference to the Problem of Shame”, Philosophy and Phenomenological 
Research, Vol. 2, No 3, March, 1942 - у цій праці обоговорюється погляд ІИелера на 
структурні умови сорому.
48 “Актуальні практики”, в умовах яких мусив діяти присяжний, складалися з тіа карти
ни роздумів, яку дослідники реконструювали зі своїх попередніх інтерв’ю з якимсь 
учасником або учасниками того самого журі, в якому працював суб’єкт.

5. У своїх інтерв’ю присяжні вигадували всілякі міфи для 
того, щоб замаскувати, наскільки двозначною була певна частина 
ситуації. Таким чином, (а) незалежно від того, яких процедур вони 
дотримувалися реально, про що інтерв’юер міг довідатися з інших 
джерел, присяжні ідентифікували їх із процедурами, що передбача
лися офіційною лінією; (б) у своїх ідеальних звітах про те, як 
присяжні прийшли до своїх рішень, вони говорили про те, як вони 
прийшли до правильних рішень; (в) у своїх ідеалізованих звітах 
присяжні викладали свої думки так, ніби вони знали правила 
ухвалення рішень ще до того, як почали міркувати над ними; 
присяжні не згадували про той факт і не бажали обговорювати 
його, що уже в процесі своїх роздумів вони зрозуміли, як треба 
ухвалювати рішення; (г) як ми відзначили, у своїх звітах про те, як 
вони приходили до своїх рішень, присяжні підкреслювали інтегра
тивні характеристики своїх міркувань і нехтували характеристики 
атомістичні; ґ) присяжні вельми не хотіли говорити про те, що 
вони зрозуміли в процесі своїх міркувань або згодом, у ретроспек
ції, чого саме від них чекали. Натомість у їхніх звітах підкрес
лювалося, що вони від самого початку знали, чого від них чекали й 
використовували це знання.

6. Коли в процесі інтерв’ю інтерв’юери звертали їхню увагу 
на розбіжність між їхніми ідеальними звітами та їхніми “актуаль
ними практиками“48, присяжні впадали в тривогу. Вони дивилися 
на інтерв’юера, шукаючи в його очах підтвердження того, що з по
гляду судді їхній вердикт був усе ж таки правильним. Варто також 
відзначити, що такі зауваження швидко вичерпували тему інтерв’ю.
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Ухвалення рішень у ситуаціях вибору, 

який диктується здоровим глуздом

При вивченні процесу ухвалення рішень зазвичай наголо
шують на тому, що особи наперед знають умови, за яких вони 
обиратимуть один із сукупності альтернативних курсів дій, і що 
вони коригуватимуть свій попередній вибір у процесі своєї 
діяльності, мірою того, як надходитиме нова інформація.

Ми висуваємо припущення, що, можливо, у випадку рішень, 
що ухвалюються в ситуаціях вибору, які диктує здоровий глузд і 
характеристики яких приймаються за щось очевидне й самозро
зуміле, тобто в ситуаціях повсякденного життя, процес реально 
відбувається інакше. Замість переконаності в тому, що рішення 
ухвалюються так, як того вимагають обставини, нам треба сформу
лювати альтернативний погляд. Він виходить із можливості того, 
що особа ретроспективно визначає ухвалені рішення. Результат 
випереджає рішення.

У тому матеріалі, який ми тут описуємо, присяжні актуаль
но не досягали розуміння умов, що визначали правильне рішення 
доти, доки рішення не ухвалювалося. Лише в ретроспекції вони 
визначали, що зі зробленого ними робило їхні рішення правильни
ми. Коли вони вже мали свій результат у руках, вони поверталися 
назад, аби з’ясувати “чому”, з’ясувати речі, які привели до цього 
результату, з метою дати якийсь лад своїм рішенням, тобто, по 
суті, щоб підтвердити “офіційний” характер свого рішення.

Якщо поданий вище опис відповідає дійсності, то ухвалення 
рішень у повсякденному житті має своєю критичною характеристи
кою завдання того, хто ухвалює рішення виправдати спрямова
ність своїх дій. Правила ухвалення рішень у повсякденному житті, 
тобто правила ухвалення рішень у більш або менш суспільно 
рутинізованих і важливих для суспільної рівноваги ситуаціях може 
бути набагато більш пов’язане з проблемою приписування резуль
татам їхньої легітимної історії, аніж із питанням визначити ще 
перед актуальними оказіями вибору умови, за яких буде обрано 
один із сукупності можливих альтернативних способів дій.

Тут варто зробити ще кілька побіжних зауважень.
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1. Процедура визначення ще перед актуальними оказіями 

вибору умов, за яких буде обрано один із сукупності можливих 
альтернативних способів дій - це одна з дефініцій раціональної 
стратегії49. Варто відзначити, що ця раціональна властивість про
цесу ухвалення рішень у провадженні повсякденних справ упадає у 
вічі своєю відсутністю50.

2. Ми вважаємо, що для дослідників процесу ухвалення 
рішень може бути корисним ознайомлення із законами Касирера51, 
що описують ті способи, в які людські ситуації поступально 
прояснюються. Закон безперервності Касирера стверджує, що ко
жен результат - це виконання попереднього визначення ситуації. 
Його “закон нового наголосу” стверджує, що кожен результат 
розвиває попереднє визначення ситуації. Ці “закони” нагадують 
нам, що особи, у процесі розгортання своєї діяльності, відкри
вають природу ситуацій, у яких вони діють, і що власні дії діяча - 
це детермінанти першого порядку у визначенні смислу ситуацій, в 
яких, буквально кажучи, діячі знаходять себе.

3. Ми вважаємо - це наш висновок і припущення, - що 
замість мислити наділеного досконалою обізнаністю присяжного як 
непрофесійний варіант судді, його ліпше уявити собі, як не-профе- 
сіонала, який, коли відбуваються зміни в структурі та діяльності 
журі, може змінити основи свого рішення, не розчарувавшись у 
своїх сподіваннях на суспільну підтримку того вердикту, який він 
ухвалив.

49 John Von Neumann and Oscar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior 
(Princeton, N.-Y. Princeton University Press, 1947).
50 Див. Alfred Schutz, “The Problem of Rationality in the Social World”, Economica, 10 
(May, 1943), 130-149.
51 Robert S. Hartmann, “Cassirers Philosophy of Symbolic Forms”, in The Philosophie of 
Ernst Cassirer, ed. Paul Arthur Schlipp (Evanston, 111. The Library of Living Philosophers, 
Inc., 1949), pp. 297 ff.
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РОЗДІЛ П'ЯТИЙ

Перехід від статі до статі й кероване 

досягнення бажаного статевого статусу 
для “міжстатевої” особи, частина 152

52 У співпраці з Робертом Дж. Столером, доктором медицини з Нейропснхіатричного 
інституту при Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса. Додаток до цього розділу 
дасться в кінці книжки.

Кожне суспільство пильно контролює процес переходу осіб 
від одного статусу до іншого. Там, де йдеться про статеві статуси, 
такий контроль є особливо суворим, а його правила мусять 
обов’язково виконуватися. Зміни дозволяються лише в особливих 
церемоніальних випадках, причому такі переходи характерно 
розглядаються як “тимчасові” і “грайливі” варіації того, чим особа 
“в кінцевому підсумку” та “реально” є. У такий спосіб суспільства 
здійснюють пильний контроль над тим, як формується та 
змінюється статевий склад їхньої людності.

З погляду осіб, що розглядають себе як наділених нормаль
ними ознаками статі, їхнє оточення складається з нормальної кіль
кості осіб, що належать до двох різних цілком нормальних 
категорій статі. Ці категорії строго розділені між собою і кожна 
включає в себе “природних”, тобто нормальних із погляду моралі, 
особин чоловічої та жіночої статі. Цей строгий поділ забезпечує, 
що будь-яка особа “природно”, “первинно”, “насамперед”, “від 
самого початку”, “постійно” та “одвічно” є і буде або чоловіком, 
або жінкою. Зміни в кількості цих морально означених сутностей 
можуть відбуватися лише трьома легітимними способами: через 
народження, смерть та міграцію. Окрім легальної зміни, яка вно
ситься у свідоцтво про народження, не існує іншої стежки 
легітимного переходу між статусами чоловіка та жінки. Члени 
суспільства, які вважають свій статевий статус чимось само
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зрозумілим дуже стримано дивляться навіть на ті цілком легальні 
зміни, які можуть у ньому відбутися.

Нормативний, тобто легітимний статевий склад населення, з 
погляду особин, які його складають і які вважають себе частиною 
нормально поділеної на статі людності, може бути описаний через 
таку таблицю ймовірностей переходу.

За час2
Чоловіки Жінки

_ ЧоловікиЗа часі Жінки
1,0 0,0
0,0 1,0

Дослідження, про яке ми тут розповімо, належить до тієї 
низки випадків, які потрапляють у нормативно заборонені нижню 
ліву та верхню праву клітини. Люди, про яких ідеться, досліджу
ються у відділеннях психіатрії, урології та ендокринології Медич
ного Центру Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса. Ці 
люди мають істотні анатомічні відхилення від норми. У кожному з 
цих випадків перехід відбувся на пізніх стадіях розвитку життєвого 
циклу й завершився як більш або менш очевидний акт персональ
ного вибору. Значні анатомічні аномалії - наприклад, тут ми маємо 
намір розповісти про випадок дев’ятнадцятирічної дівчини, що 
росла й виховувалася як хлопець і чиї жіночі розміри 38-25-38 
співіснували з нормально розвиненим пенісом і калиткою - контра
стували із загальним зовнішнім виглядом, що цілком відповідав 
претензіям даної особи мати певний культурно визначений 
статевий статус. Переходи супроводжувалися визнанням кожною з 
цих осіб культурної концепції чітко розділеного на дві статі 
суспільства, до якого вони, з палкою наполегливістю, включали й 
себе. Ця наполегливість не супроводжувалася клінічно цікавими 
дефектами еґо. Ці особи відрізняються в багато цікавих способів 
від трансвеститів, транссексуал ів та гомосексуалістів.

У кожному з випадків ці особи спромоглися завоювати собі 
право мати той статевий статус, який вони самі хотіли для себе 
обрати, причому вони дивилися на речі цілком реально й розуміли, 
що розголошення їхніх таємниць спричиниться до швидкої й 
невідворотної руїни у формі статевої деградації, психологічної



135 
травми та втрати матеріальних переваг. Кожне з них поставило 
перед собою практичне завдання здобути право, щоб до них 
ставилися, а вони ставилися до інших згідно з обов’язковими 
прерогативами обраного статевого статусу. Вони опиралися як на 
ресурс на своє досконале усвідомлення та надзвичайно гостре 
відчуття організації та діяльності суспільних структур, які існували 
та діяли для тих, хто був спроможний сприймати свій статевий 
статус як щось самозрозуміле й рутинне, як “видиме, але непоміт
не” тло їхніх повсякденних справ. Вони також володіли надзвичай
ним умінням налагоджувати міжперсональні стосунки. Та хоча 
їхнє знання суспільства та їхнє вміння входити в міжперсональні 
стосунки були помітно інструментальними за своїм характером, 
цим вони далеко не обмежувалися.

Роботу, спрямовану на завоювання та зміцнення своїх прав 
жити з обраним статевим статусом, водночас не виключаючи 
можливості викриття та руїни, що могли спіткати їх у рамках 
суспільно структурованих умов, за яких здійснювалася ця робота, 
я називаю "переходом”.

У житті цих осіб робота та суспільно структуровані оказії 
статевого переходу чинили впертий опір їхнім спробам рутинізу- 
вати середовище своєї повсякденної діяльності. Ця впертість ука
зує на всеохопну значущість статевих статусів для справ повсяк
денного життя як на інваріантне, проте непомітне тло у структурі 
релевантностей, що включають у себе мінливі актуальні сцени 
повсякденного життя. Досвід цих міжстатевих осіб дозволяє оціни
ти ці релевантності тла, які в інших випадках легко прогледіти або 
важко осмислити, з огляду на їхній рутинізований характер і тому, 
що вони так глибоко проникли у тло релевантностей, що просто 
перебувають “там” і сприймаються як щось самозрозуміле.

У цій своїй статті я обмежуся обговоренням одного випадку. 
Я хочу розповісти про те, що саме цій особі доводилося конкретно 
ховати, про структурну релевантність її таємниць, про суспільно 
структуровану ситуацію кризи, про стратегію управління своєю 
поведінкою та про виправдання, до яких вона вдавалася, а також 
про релевантність цих міркувань для завдання розгляду практич
них обставин як соціологічного феномену.
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Аґнес

Аґнес з’явилася у відділенні психіатрії в Каліфорнійському 
університеті Лос-Анджелеса у жовтні 1958 р., направлена до докто
ра Роберта Столера приватним лікарем у Лос-Анджелесі, якому 
раніше Аґнес, у свою чергу, передав її особистий лікар у її' рідному 
містечку Нортвестерн-Сіті. Це була дев’ятнадцятирічна, біла, неза
міжня дівчина, яка на той час могла утримувати себе, працюючи 
друкаркою в місцевій страховій компанії. Її батько був машиністом 
- він помер, коли Аґнес була ще дитиною. Мати утримувала роди
ну з чотирьох дітей, з яких Аґнес була наймолодшою, виконуючи 
тимчасову й некваліфіковану роботу на авіаційному заводі. Аґнес 
розповіла, що її виховували як католичку, але що за останні три 
роки вона жодного разу не брала причастя. Вона сказала, що 
більше не вірує в Бога.

Зовнішній вигляд Агнес був переконливо жіночим. Вона 
була висока, струнка, з відверто жіночими формами. Її виміри були 
38-25-38. Вона мала довге, гарне темно-русяве волосся, молоде 
обличчя з прегарними рисами, персико-кремовий колір обличчя, на 
якому' не було жодної волосинки, майстерно вищипані брови. Вона 
не вживала ніякої косметики, крім губної помади. Коли вона 
вперше з’явилася на відділенні психіатрії, вона була у светрі, який 
туго облягав її тонкі плечі, повні груди та вузьку талію. Її ступні та 
руки, хоч і були трохи більші, аніж вони бувають зазвичай у жінки, 
проте не мали в собі нічого особливого. Притаманна їй манера 
вдягатися нічим не відрізняла її від типової дівчини її віку та її 
класу. Не було нічого надміру яскравого чи екзгібіціоністського в її 
вбранні, не було там також жодного натяку ані на поганий смак, ані 
на те, що вона почувала себе незручно у своєму вбранні, як ми це 
часто бачимо в трансвеститів та в жінок, стурбованих своєю 
сексуальною ідентифікацією. Її голос, що звучав на рівні високого 
альта, був м’який, а її вимова мала призвук шепелявості, схожої на 
ту, з якою іноді намагаються розмовляти гомосексуали-чоловіки, 
коли вдають із себе жінок. Її манери були непомильно жіночими, з 
легкою незграбністю, типовою для середнього підліткового віку.
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Детальний опис її медичних, фізичних та ендокринологіч

них характеристик дається в іншій праці53. Якщо підсумувати її 
медичні, фізичні та ендокринологічні характеристики, то перед 
будь-яким хірургічним втручанням вона мала вигляд особи з 
жіночим тілом і жіночими контурами волосся. Вона мала великі, 
добре розвинені груди, що співіснували з нормальними зовнішніми 
геніталіями чоловіка. Черевна лапаротомія та дослідження легенів і 
наднирників, здійснені за два роки до того, як вона вперше з’яви
лася в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса, не відкрили 
ані матки, ані яєчників, ані жодних ознак будь-якого рудимен
тарного жіночого апарату, ані ненормально великої тканинної маси 
в череві, зачеревній порожнині або в порожнині тазу. Білатеральна 
тестикулярна біопсія показала деяку атрофію тестикул. Велика 
кількість лабораторних аналізів крові й сечі, а також ренггеноско- 
пія грудної клітки та черепа дали результати, що були в межах 
норми. Мазки з ротової порожнини та біопсія шкіри показали 
негативну (чоловічу) модель хроматину. Деякі зразки уретрального 
слизу показали клітинне зроговіння, що могло свідчити про від
носно високу естрогенну (жіночо-гормональну) активність.

53 A. D. Schwabe, David. H. Solomon, Robert J. Stoller, and John P. Bumham, “Pubertal 
Feminization in a Genetic Male ith Testicular Atrophie and Normal Urinary Gonadotropin”, 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 22, No 8 (August, 1962), 839-845.

Аґнес народилася хлопчиком із чоловічими геніталіями, що 
мали цілком нормальний вигляд. Свідоцтво про народження було 
виписане на особу чоловічої статі, і відповідно їй дали хлоп’яче 
ім’я. До сімнадцятирічного віку усі вважали її хлопцем. У її біогра
фії, яку вона розповіла нам протягом багатогодинних розмов, чоло
віча роль, як вона постійно й наполегливо повторювала, була для 
неї надзвичайно незручною, і грала її вона вкрай погано. У своїх 
розповідях вона перебільшувала ознаки своєї природної жіночості 
й применшувала ознаки чоловічості. Вторинні жіночі статеві 
ознаки розвинулися у віці статевого дозрівання. Як вона розпові
дала, у п’ятому-восьмому класах середньої школи життя було для 
неї стерпним, тоді як останні три роки середньої школи були 
стресовими до крайньої межі. У сімнадцять років, коли Аґнес 
закінчила передостанній рік середньої школи, вона відмовилася 
завершити своє навчання в останньому. Це було в червні 1956 
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року. Після тривалих роздумів, репетицій, дотримання дієти, “щоб 
стати гарненькою”, та інших подібних приготувань вона покинула 
рідне місто в серпні 1956 року й поїхала на місяць погостювати у 
своєї бабусі в Мідвест-Сіті. У кінці цього місяця, згідно з наперед 
обміркованим планом, вона покинула дім бабусі, не сказавши, куди 
вона зібралася й у одному приміському готелі перевдяглася в 
жіночий одяг, сподіваючись знайти роботу в цьому місті. З деяких 
причин вона не змогла виконати свій план і залишитися в Мідвест- 
Сіті й, зателефонувавши матері, повернулася додому того ж таки 
дня, коли змінила одяг. Восени 1956 року вона лягла до лікарні у 
своєму рідному місті для огляду та дослідницької лапаротомії, яку 
було зроблено під наглядом її приватного лікаря. Протягом осені 
1956 року та після того, як виписалася з лікарні, вона продовжу
вала своє шкільне навчання з допомогою приватного вчителя, 
якого їй надали після того, як мати домовилася з системою 
публічного шкільного навчання. Необхідність навчатися дратувала 
її, вона почувала себе так, ніби її утримують у в’язниці. У грудні 
1956 року від послуг приватного вчителя відмовилися, й Аґнес 
улаштувалася друкаркою на невеличку фабрику, в передмісті. На 
цій службі вона перебувала до серпня 1957 року, коли, разом зі 
своїми подругами, приїхала до Лос-Анджелеса. Вона жила на 
Лонг-Біч із подругою і працювала в передмісті Лос-Анджелеса в 
невеличкій страховій конторі. У грудні 1957 року вона та її сусідка 
по кімнаті переселилися в передмістя Лос-Анджелеса, “щоб бути 
ближче до служби”. У лютому 1958 року вона познайомилася з 
хлопцем на ім’я Біл, який став її другом, і, щоб бути ближче до 
нього, переселилася в Сан-Фернандо-Веллі. Вона покинула свою 
службу в березні 1958 року й була безробітною в той час, коли 
переселялася до Веллі. Після кількох сварок зі своїм хлопцем вона 
повернулася до рідного міста у квітні 1958 року, щоб побачитися зі 
своїм першим лікарем і попросити, щоб він написав листа, в якому 
“пояснив” би стан Аґнес її хлопцеві. Лікар написав листа у свідомо 
загальній манері, щоб приховати справжній характер проблеми 
Аґнес. Хлопець задовольнився цими поясненнями лише на корот
кий час. Його дедалі наполегливіші домагання статевих зносин та 
плани щодо одруження, які Аґнес не підтримала, спричинили 
низку сварок, що ставали все гострішими. У червні 1958 року
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Агнес відкрила своему хлопцеві свій справжній стан, і їхні стосун
ки тривали на основі цього відкриття. У листопаді 1958 року Аґнес 
уперше з’явилася в Каліфорнійському університеті Лос-Анджеле
са. Регулярні консультації з інтервалом в один тиждень відбувалися 
там до серпня 1959 року. У березні 1959 року їй зробили в клініці 
університету операцію кастрації, під час якої пеніс і калитка були 
обдерті від шкіри, пеніс і яєчка ампутовані, а шкіру з ампутованого 
пеніса використали, щоб виготовити їй піхву, тоді як шкіру з 
калитки використали для виготовлення соромітних губів.

Протягом цього періоду Аґнес перебувала під постійним на
глядом доктора Роберта Дж. Столера, психіатра та психоаналітика, 
доктора Александера Розена, психолога, та під моїм наглядом. 
Близько тридцяти п’яти годин розмов, які я з нею мав, були записа
ні на магнітофон. Висновки та зауваження, викладені в цій статті, 
ґрунтуються на цих записах та на матеріалах, що їх зібрали Столер 
і Розен, з якими я співпрацював у цьому дослідженні.

Агнес, природна, нормальна жінка

Аґнес мала постійний практичний клопіт зі своєю незапе
речною жіночою статевістю. Природа її стурбованості, а також та 
незручність, якої така постійна стурбованість завдає “здоровому 
глуздові”, дозволяє нам описати, принаймні попередньо, ті дивні 
характеристики, що ними населення легітимно статевих осіб 
наділене як об’єктивними характеристиками, тобто вони об’єк
тивні з погляду осіб, спроможних дивитись на свій нормальний 
статевий статус як на щось самозрозуміле. Для таких членів 
суспільства доступне для сприйняття довкілля наділених статтю 
осіб населене природними чоловіками, природними жінками та 
особами, що протиставлені їм у моральному плані, тобто некомпе
тентними, злочинними, хворими та гріховними. Агнес не відхи
лялася від норми у своїй належності до визначеного в такий спосіб 
реального світу наділених статтю осіб і ставилася до нього, як 
ставляться й вони, як до об’єктивних, інституціоналізованих фак
тів, тобто моральних фактів.

Аґнес була палко переконана в тому, що вона природна, 
нормальна жінка, й наполягала, щоб до неї ставилися як до
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природної, нормальної жінки. Нижче ми подаємо попередній 
список властивостей, які притаманні “природним особам, наділе
ним нормальною статтю” як культурним об’єктам. Будучи таким 
собі антропологічним перифразом властивих членам суспільства 
вірувань, ці властивості слід читати із застосуванням неодмінної 
вступної фрази: “3 погляду дорослого члена нашого суспільства...” 
У такий спосіб нижче сформульовані дві перші властивості.

1. З погляду дорослого члена нашого суспільства, доступне 
для сприйняття довкілля “осіб, наділених нормальною статтю” 
населене двома і лише двома статями, “чоловічою” і “жіночою”.

2. З погляду дорослого члена нашого суспільства, населення 
нормальних осіб - це моральне розділене населення. Питання його 
існування вирішується як справа вмотивованої підпорядкованості 
цьому населенню як легітимному порядку. Воно не вирішується як 
справа біологічного, медичного, урологічного, соціологічного, пси
хіатричного або психологічного факту. Натомість питання його 
існування вирішується як імовірністю того, що така підпоряд
кованість може бути реалізована, так і умовами, які визначають цю 
ймовірність.

3. Дорослий член суспільства включає себе в це довкілля і 
вважає себе тим або тим, розглядаючи це не лише як умову своєї 
самоповаги, але також як умову того, що реалізація його прав жити 
без надмірного ризику та без втручання у своє життя з боку інших 
забезпечуються в рутинний спосіб.

4. Люди, які входять до нормального населення, тобто, на 
його погляд, справжні представники цього населення сутнісно, 
первісно й насамперед завжди були й завжди будуть, сьогодні й 
завтра, в кінцевому підсумку, або “чоловіками”, або “жінками”.

5. Деякі ознаки нормальні люди вважають істотними для 
їхньої ідентифікаційної функції54, тоді як інші якості, дії, відно
шення і таке інше розглядаються як перехідні, тимчасові, випад
кові, залежні від обставин тощо. Для людей нормальних наявність 
пеніса в чоловіка га піхви - у жінки, є сутнісними ознаками. 

54 Наприклад, службовець відділу охорони здоров’я в Мідвест-Сіті, де народилася 
Агнес, коли він відмовився прийняти від Аґнес заяву про зміну свідоцтва про її 
народження, очевидно, вважав, що спроможність виконувати репродуктивну функцію 
чоловіка визначала стать Агнес.
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Відповідні почуття, дії, суспільні обов’язки і таке інше припису
ються особам, які наділені пенісом або піхвою. (Проте володіння 
пенісом або піхвою в біологічному плані слід відрізняти від 
володіння тим або тим або тим і тим у плані культурному. 
Відмінності між біологічними та культурними пенісами та піхвами 
як суспільно визнаними доказами “природної статевості” будуть 
детальніше обговорені нижче.)

6. Люди нормальні визнають нових членів суспільства чоло
віком або жінкою не тільки в момент їхньої першої появи, напри
клад, коли дитина народжується, а навіть раніше. Це визнання 
поширюється також на всіх наших предків і всіх нащадків. Стать, 
якою наділений член суспільства, не змінюється з його смертю55.

7. Для людей нормальних присутність у середовищі наді
лених статтю об’єктів має характеристику “чогось цілком природ
ного”. Ця природність веде за собою як конститутивну частину 
свого значення відчугтя того, що ми маємо справу з чимось 
правильним і коректним, наприклад, відчуття, що з погляду моралі, 
має бути саме так. А що йдеться про щось цілком природне, то для 
членів нашого суспільства існують лише природні чоловіки та 
природні жінки. Порядне суспільство для його члена складається 
лише з осіб, які наділені однією статтю або другою. Тому справ
жній член суспільства, орієнтуючись на свої уявлення та на ті 
уявлення, які він приписує й іншим, про “природність фактів”, які 
стосуються розподілу наділених статтю осіб у супільстві, вважає 
дивними висновки таких наук, як зоологія, біологія та психіатрія. 
Ці науки стверджують, що визначення статевості - справа проб
лемна. Людина пересічна сприймає як щось дивне й важко
зрозуміле “науковий” погляд, який розподіляє чоловічі та жіночі 
характеристики між усіма особами, або процедуру для визначення 
статевості, яка переглядає списки чоловічих та жіночих характе
ристик і надлишок одних над другими розглядає як критерій статі 
особи, або практику, що з метою визначення статевості орієнтуєть
ся на перші три роки навчання, або допущення тієї можливості, що 

55 Ці властивості слід переглянути для деяких актуальних випадків, що змінюють їх сто
совно того або того параметру розпізнавання: наприклад, коли йдеться про божества, 
або солдатів, чиї геніталії були знищені внаслідок одержаних на війні смертельних ран 
тощо.
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в такому знайомому суспільстві можуть існувати чоловіки, які 
мають піхву, і жінки, які мають пеніс.

Такий погляд, “що його диктує здоровий глузд” аж ніяк не 
обмежується рамками непрофесійної опінії. Наприклад, один із 
провідних професорів одного з провідних відділень психіатрії в цій 
країні, зробив такий коментар, коли почув про наш випадок: “Я не 
бачу, чому ми повинні приділяти таким випадкам так багато уваги. 
Зрештою, ця дівчина - рідкісний виняток. Такі особи - це не більш 
як примхливі витівки природи”. Важко уявити собі формулу, яка 
більшою б мірою спиралася на логіку повсякденного здорового 
глузду. Міра підпорядкованості члена суспільства моральному по
рядку статевих типів визначається його небажанням повірити в 
аналіз характеристик, який відходить від “природних фактів 
життя”. Як ми побачимо нижче, Аґнес на своєму прикладі, хоч і 
неусвідомлено, показала нам інституційно вмотивований характер 
цього небажання.

Я вже кілька разів підкреслював, що для пересічного члена 
суспільства “нормальний” означає “той, який узгоджується зі зви
чаями”. Тому статевість як природний факт життя означає стате- 
вість як природний і моральний факт життя. Отже, для того, щоб 
член суспільства подивився на нормальну статевість як на об’єкт 
теоретичного інтересу, треба, щоб, визначаючи для себе реальну 
природу осіб, наділених статтю, він відмовився наділяти надто 
великою значущістю свої інституційно рутинізовані практичні 
обставини. Проте ми бачимо, що нормальний член суспільства не 
розглядає статевість, ані свою власну, ані статевість інших, як 
справу простого теоретичного інтересу, хоча це, в принципі, та 
межа, до якої прагне наш дослідницький інтерес до феномену 
нормальної статевості, як це відбувається й у інших науках. Нор
мальна людина також дивиться на статевий характер осіб, що 
населяють його повсякденне середовище, як на якість, що “визна
чається природою". Ця якість, після того як “природа” члена 
суспільства визначає її, зберігається за ним незалежно від часу, 
оказій, обставин чи міркувань практичної вигоди. Членство особи 
як нормального, наділеного статтю члена суспільства, чоловіка або 
жінки, характеризується і розглядається нормальною людиною як 
інваріант, що залишається з цією людиною протягом усієї її
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біографії і залишиться з нею протягом усього її майбутнього життя 
і навіть за його межами. Її статеве членство залишається незмінним 
на всій протяжності актуального або потенційного життєвого 
відрізка, який можна їй приписати. Якщо ми запозичимо вираз 
Парсонса, то це “інваріант для всіх потреб”.

8. З погляду нормального члена суспільства, якщо хтось 
перегляне населення наділених статтю осіб у якийсь певний час, 
порахувавши кількість чоловіків і жінок, а згодом перегляне це 
населення, то він не виявить жодної особи, яка перейшла б від 
одного статевого статусу до другого, крім тих переходів, які 
церемоніально дозволені.

Наше суспільство забороняє свідомі або випадкові переходи 
від одного статевого статусу до другого. Воно наполягає, щоб такі 
переходи супроводжувалися добре відомими заходами контролю, 
які ми застосовуємо, коли йдеться про маскаради, сценічні вистави, 
всілякі витівки на вечірках, заздалегідь узгоджену поведінку, 
шпигунство і таке інше. Такі переміни розглядаються як тими, хто 
до них удається, так і тими, хто за ними спостерігає збоку, як 
обмежені рамками часу, а також оказіями та практичними обстави
нами. Передбачається, що “навтішавшись грою”, особа “перестане 
грати”. Під час повернення додому з вечірки особі можуть нагада
ти, що вечірка “закінчилася” і вона мусить поводитися, як пово
диться людина, якою вона “насправді є”. Такі докори як своєрідна 
“перша лінія суспільного контролю” виражають ті освячені 
звичаєм заборони, через які людям нагадують, що вони повинні 
діяти у відповідності до тієї поведінки, видимостей, прихиль
ностей, манери вдягатися, стилів життя, життєвих циклів тощо, 
яких від них сподіваються і які приписані їм головними інсти
туціями суспільства, в якому вони живуть. У нашому суспільстві 
такі вимоги передбачають організацію діяльності та взаємин, що 
відповідали б їхнім усталеним обов’язковим статусам. їхня важли
вість полягає в тому, що особи повинні підкорятися їм незалежно 
від свого бажання, тобто “подобається їм це чи ні”. З погляду нор
мальної людини зміни в структурі населення можуть відбуватися 
лише на стежках народжень, смертей або переселень.

Агнес надто добре знала, що існує й альтернативна стежка, 
якою люди ходять недбало й часто, і що за ці переходи карають
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досить суворо. Як і Агнес, нормальна людина знає, що існують 
особи, які змінюють свій статус, але вона, як і Аґнес, вважає таких 
осіб або ненормальними, або диваками. Характерно, що людина 
нормальна неспроможна “зрозуміти”, навіщо потрібна така пере
міна й закликає суспільство карати або лікувати тих, хто це робить. 
Агнес не відійшла від такого погляду56, хоча для неї її стать була 
справою вільного вибору між доступними альтернативами. Це 
знання супроводжувалося важкою необхідністю виправдати свій 
вибір. Вибір для неї полягав у тому, щоб обрати собі життя особи, 
наділеної нормальною статтю, якою вона завжди була.

56 Проте потрібна додаткова інформація для подальшого порівняння Агнес із нормаль
ними людьми, щоб з’ясувати, чи схильні нормальні люди поблажливіше дивитися на 
вільний вибір, аніж дивилася вона. Наприклад, кілька не-професіоналів, яким розповіли 
про п випадок, висловили своє співчуття. Вони сказали, що їй можна поспівчувати й що 
проблема вільного вибору стояла перед нею гостріше, ніж перед будь-ким.

Агнес цілком поділяла такий опис реального світу, хоча в 
цьому світі для неї існували особи, до яких вона включала й себе, які 
здійснювали перехід від однієї статі до другої. Її рання історія пере
бувала для неї в контрасті з її переконаністю в тому, якою була на
справді її статевість. Прагнучи внести зміни у свідоцтво про своє 
народження, Аґнес розглядала цю зміну як виправлення первісної 
помилки, зробленої людьми, які були в невіданні щодо “справжніх 
фактів”.

Аґнес була переконана в тому, що існує небагато людей, 
яким можна було б розповісти про те, що вона зробила, і які “по- 
справжньому зрозуміли б її”. Таким чином, для Агнес надзвичайно 
важлива в усіх інших випадках проблема порозуміння з іншими 
мала ту тривожну характеристику, яка не існує для людей нормаль
них, а надто там, де йдеться про поділ між статевими типами, а 
саме, Аґнес не могла припускати, що її обставини, такі, якими вони 
здавалися їй, здадуться більш або менш ідентичними партнерам, 
що з ними вона взаємодіяла, якби їм раптом довелося помінятися 
місцями. Ми можемо витлумачити цю проблему як проблему 
існування проблематичної “спільноти порозуміння” між особами, 
наділеними статтю, та про осіб, наділених статтю, що ставляться 
до статі одне одного як до чогось спільно відомого і самозро
зумілого для них усіх.
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9. У культурних середовищах осіб, наділених нормальною 

статтю, чоловіки мають пеніс, а жінки - піхву. З погляду нормаль
ного члена суспільства, у тих випадках, коли ми маємо чоловіків із 
піхвами та жінок із пенісами, то все ж таки ці люди, хоч їх і важко 
класифікувати, повинні проте, в принципі, бути розкласифіковані і 
мусять належати або до тієї категорії, або до тієї. Аґнес поділяла 
цей погляд також як природний факт життя, хоч це населення 
включало в себе принаймні одну жінку з пенісом, тобто її саму, а 
після зробленої їй операції включало в себе жінку зі штучно 
виготовленою піхвою. Воно включало й інших, про яких вона 
довідалася з літератури та з контактів із лікарями як у її рідному 
місті, так і в Лос-Анджелесі. За її словами, усі інші люди з такими 
відхиленнями, крім неї самої, були персонально їй невідомі.

10. Те, що Аґнес могла наполягати на своєму членстві в 
природному населенні наділених статтю осіб, хоча вона була, до 
операції, жінкою з пенісом, а після операції - жінкою зі штучно 
виготовленою піхвою, дозволяє припустити ще одну важливу 
властивість особи, наділеної природною статтю. Коли ми порів
нюємо уявлення Аґнес не лише з уявленнями нормальних людей, а 
й з тим, що люди нормальні думають про осіб, чиї геніталії з тієї 
або тієї причини змінюють вигляд або зазнають ушкоджень чи й 
зовсім утрачаються внаслідок старіння, хвороб, покалічення або 
хірургічної операції, ми звертаємо увагу на те, що люди нормальні 
та Аґнес наполягають не на тому, що жінки повинні бути наділені 
піхвою (ми розглядаємо тепер лише випадок нормальної жінки; те 
саме можна сказати й про чоловіків). Вони наполягають на тому, 
що жінка мусить мати або піхву, виготовлену природою, або піхву, 
яка завжди в неї була, тобто піхву, що належить їй легітимно. 
Піхва, що належить жінці легітимно, - це об’єкт інтересу. Це та 
піхва, володіти якою особа має повне право. Хоча “природі” 
віддається перевага, і саме вона - справжнє джерело права, але не 
слід нехтувати й зусилля хірургів, якщо вони беруться виправити 
помилку' природи, тобто якщо вони виконують доручення природи 
зробити те, що “мала намір зробити сама ж таки природа”. Тобто 
йдеться не просто про цю піхву, а про цю піхву як справжню річ. 
Аналогічно тому як для члена мовної спільноти лінгвістичне 
висловлювання - це випадок слова-в-мові, або для гравця хід - це 
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хід-у-грі, геніталії, які служать членові спільноти як знаки нор
мально статевого членства складаються з пенісів-та-піхв-у-мораль- 
ному-порядку-наділених-статтю-осіб. (Я говорю описово. Я пропо
ную ці “сугності” як ті атрибуції, що їх члени суспільства знахо
дять у своїх середовищах. Щоб уникнути будь-якого непорозумін
ня, я хочу наголосити на тому, що я говорю на підставі результатів 
об’єктивного дослідження. Я не ставлю собі на меті стверджувати 
платонічний реалізм як філософію суспільної науки.)

Досвід Аґнес у спілкуванні зі своєю кузиною, своєю невіст
кою та своєю тіткою можуть проілюструвати цю властивість. 
Розповідаючи про ставлення до себе своєї кузини, яке вона назвала 
“ревністю”, коли хлопець, що прийшов навідати її брата й не був 
знайомий ані з Аґнес, ані з її кузиною, вочевидь віддав перевагу 
Агнес (а вони були з кузиною приблизно одного віку). Агнес 
зазначила, що ставлення кузини до неї різко змінилося після її 
поїздки до Мідвест-Сіті - раніше вона ставилася до Агнес вельми 
прихильно, а потім її ставлення стало різко негативним. За словами 
Агнес, вона відчувала, що кузина дивиться на неї як на фальшивку, 
а не як на справжню жінку. Аґнес сказала про свою кузину, що 
кузина стала сприймати її як суперницю. (Це суперництво відчува
ли обидві, бо Аґнес сказала, що їй було важко “викинути її з 
голови.”) Ге саме відбулося й з невісткою Аґнес, м’яке несхвалення 
з її боку до поїздки в Мідвест-Сіті змінилося на відверту ворожість, 
коли Агнес повернулася. Агнес пояснювала це ставлення тихі, що 
невістка вважала, що Аґнес їй далеко не рівня у справах домаш
нього господарства та подружньої поведінки. Порівнюючи з цими 
двома суперницями свою стару тітку, яка супроводжувала її матір 
до Лос-Анджелеса, щоб допомогти їй доглядати Аґнес після 
операції кастрації, Агнес розповіла про драматичну зміну ставлен
ня з її боку. Аґнес характеризувала свою тітку як природну жінку, в 
якої ніколи не виникало жодних сумнівів із приводу того, хто 
жінка, а хто - чоловік. Тітка, сказала Аґнес, віддзеркалювала 
загальне ставлення до неї з боку її родини. Це ставлення, розповіла 
Аґнес, змінювалося від поблажливої терпимості до її поїздки в 
Мідвест-Сіті, до жаху й суворого несхвалення після того, як вона 
повернулася, й видимої полегкості, що вилилася в ставлення до неї 
як до “справжньої жінки, в кінцевому підсумку” (так Аґнес проци-
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тувала слова своєї тітки), після операції та під час наших розмов, 
коли тітка ще перебувала в Лос-Анджелесі. Підсумувати ці розпо
віді можна так: у кожному з цих випадків об’єктом інтересу була 
не наявність пеніса або штучно виготовленої піхви, але, у випадку 
кузини та невістки, пеніс Аґнес входив у різку суперечність із її 
претензіями, які вона виражала всіма своїми іншими атрибутами, 
що вона наділена справжнім людським органом. У випадку тітки, 
хоча піхва й була штучно виготовлена, вона була річчю 
справжньою, оскільки весь вигляд Аґнес свідчив про те, що вона 
завжди мала на неї право. І тітка, й мати були глибоко вражені тим, 
що “в цій країні взагалі змогли зробити таку операцію”. Отже, слід 
особливо наголосити на тому, що лікарі в Медичному Центрі 
Каліфорнійського університету своїми діями реконструювали й 
зробили чинними претензії Аґнес на її статус як природної жінки.

Слід згадати про ще кілька характеристик, які робили Аґнес 
природною жінкою.

Аґнес не тільки відверто висловила свою переконаність у 
тому, що “Я завжди була дівчиною”, але підтвердила ці свої пре
тензії напрочуд ідеалізованою біографією, в якій вияви її первинної 
жіночості були перебільшені, тоді як свідчення про суміш 
характеристик, не кажучи вже про той очевидний факт, що вихову
вали її як хлопчика, ретельно замовчувалися. Мала Аґнес, із 
розповідей Аґнес, не любила грати в грубі ігри, такі як бейсбол; її 
найбільшою проблемою був обов’язок грати в хлоп’ячі ігри; Аґнес 
більшою або меншою мірою вважали пестунчиком; Аґнес завжди 
була найменшою серед своїх однолітків; Аґнес гралася з ляльками 
й готувала для свого брата пиріжки з грязюки; Аґнес допомагала 
матері по господарству; Аґнес не пам’ятала, які подарунки одержу
вала вона від свого батька, коли була дитиною. Одного разу я запи
тав Аґнес, чи не відставала вона від хлопців у школі. Аґнес здриг
нулася від несподіванки й сердито запитала: “Не відставала в 
чому?” Коли я сказав їй, що мав на думці уроки танців або 
спортивні змагання в школі, Аґнес сказала: “А я ніколи й не 
намагалася зрівнятися з ними”. Я запитав, чи не доводилося їй 
відбувати медичний огляд разом із хлопцями. Вона сказала: “Ви 
правильно вгадали, не доводилося”. Отже, вона завжди уявляла й 
виставляла себе на всі 120 відсотків жінкою. Не лише у своїх 
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розповідях, а й під час звичайних розмов зі мною Аґнес була 
сором’язливою, сексуально невинною, ласою до розваг, вразливою 
“юною дівчиною”. Певно, з метою діалектичного протиставлення 
своїм 120 відсоткам жіночості Аґнес змальовувала свого хлопця як 
чоловіка на ті ж таки 120 відсотків, який, сказала вона мені, коли 
ми тільки почали з нею розмовляти, і потім повторювала це 
протягом вісьмох важких тижнів, які їй довелося пережити після 
операції, коли післяоперційні ускладнення поступово минали, а 
непокірна піхва стала перетворюватися на ту річ, яку пообіцяли їй 
лікарі, “узагалі ніколи б не зацікавився мною, якби я була ненор
мальною”. Пеніс, що ним була наділена природна жінка, знову й 
знову, у відповідь на все нові й нові запитання, змальовувався як 
випадковий додаток, що служив лише для випускання сечі. (ї пеніс, 
як розповідала Аґнес, ніколи не знав ерекції; вона ніколи не вияв
ляла до нього найменшої цікавості, ані вона, ані хтось інший 
ніколи не роздивлялися його; він ніколи не брав участі в іграх з 
іншими дітьми; він ніколи не ворушився “з власної хоті”; він 
ніколи не був джерелом приємних відчутгів; він завжди був якимсь 
випадковим додатком, що його навісила їй жорстока й примхлива 
доля. Коли пеніс ампутували, й Аґнес запитали, що вона думає 
тепер про свій пеніс та калитку, яких у неї більше немає, вона 
сказала, що, на її думку, цьому слід приділяти не більше уваги, 
аніж болючій бородавці, яку в тебе вирізали.

Аґнес часто привертала мою увагу до того, що вона не мала 
біографії, яка узгоджувалася б із тим фактом, що тепер інші, а 
надто її хлопець, сприймали її як дівчину'. Аґнес говорила про 
сімнадцятирічну прогалину у своєму житті і вказувала на те, що 
інші приписували її нинішньому жіночому характерові безперерв
ну історію жінки, що починалася від самого її народження. Вона 
вказувала також на те, що лише тоді, коли вона зробила операцію, 
вона спромоглася збудувати собі біографію жіночого досвіду, 
біографію, яку вона та інші могли собі уявити як прецедент, що 
передував її нинішньому вигляду та нинішнім обставинам. Вона не 
мала власної біографії, яка могла б послужити історико-перспек- 
тивним контекстом, у який вкладалися б її нинішні ситуації. Для 
інших, і передусім для її хлопця, жінка, якою вона нібито була від 
самого свого народження, відповідала тим сподіванням, які вона 
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заохочувала у своєму хлопцеві. Два роки вона збирала спогади, які 
дали їй можливість утворити історичну канву для опису низки 
криз, про які я більше розповім нижче, коли обговорюватиму 
пропущені нею нагоди та прийоми, до яких вона вдавалася, щоб 
дати раду своїй проблематичній ситуації.

Ще одна властивість, притаманна нормальній природній 
жінці, відкрилася в наполегливих намаганнях Аґнес переконати 
мене, що вона все життя мріяла стати такою, якою, вона знала, вона 
насправді була. Згідно з її розповідями, її бажання приходили до 
неї з невідомих і таємничих джерел і протистояли всім мінливо- 
стям долі та труднощам, що їх створювали для неї зусилля 
невігласів із її оточення, які намагались силоміць, хоч і безуспішно, 
накинути їй свавільно обрану лінію поведінки, що завела б її вбік 
від нормальної дороги її розвитку. Агнес постійно підкреслювала: 
“Я завжди хотіла бути дівчиною. Я завжди почувала себе дівчи
ною. І я завжди була дівчиною, але середовище помилялося щодо 
моєї справжньої суті й намагалося накинути мені іншу роль”. Не 
раз у наших розмовах я запитував її, як вона пояснює своє бажання, 
яке йшло всупереч вимогам середовища. Її відповіді незмінно 
розвивали одну й ту саму тему: “Цьому немає пояснення”.

Оскільки Агнес бачила різницю між нормальним природним 
чоловіком і нормальною природною жінкою так, як бачить її кожна 
нормальна родина, то Аґнес не сумнівалася в тому, що їй треба 
проводити різницю в собі саме між чоловіком і жінкою, а не між 
природною жінкою та чоловіком-гомосексуалом. Сам обсяг пере
більшень її жіночої біографії, чоловічості її хлопця, розповіді про 
свій цілком нечутливий пеніс і все таке інше наділяли її власти
вістю, на якій вона постійно і вперто наполягала: вона послідовно 
ідентифікувала себе з жінкою. Велика частка її інструментального 
реалізму, який вона спрямовувала на утвердження обраного нею 
статевого статусу, призначалася для такої організації своїх обста
вин, щоб уникнути ідентичності, яку вона вважала хибною і 
принизливою. Змішування цих двох ідентичностей вона поясню
вала помилкою, невіглаством та несправедливістю інших, яким 
можна було дати цілком об’єктивну оцінку. Ті зі способів її 
захисту, які коштували їй дорого в ефективності та реальній 
орієнтації, були спрямовані на збереження відстані між її природ- 
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ною нормальною жіночістю та чоловіками-гомосексуалами в про
цесі переробки. Не раз під час наших зустрічей, коли я спрямо
вував розмову на гомосексуалів і трансвеститів, Аґнес мала великі 
труднощі, водночас виявляючи велику' цікавість до цієї геми й 
глибоку тривогу, в яку, здавалося, вкидала її ця розмова. Схоже 
було, що її опановує смуток і тиха депресія. Її відповіді ставали 
якимись невпевненими й невиразними. Іноді її голос ламався, так 
ніби вона заперечувала, що знає те або те. Вона незмінно 
повторювала, що рівняти її з цими людьми не можна. “Я не така, як 
вони, - знову7 й знову наполягала вона. - У середній школі я нама
галася триматися якнайдалі від хлопців, що виявляли такі 
замашки... від усіх, хто мав у собі щось ненормальне... Я постійно 
уникала їх і ладна була обкласти їх найобразливішою лайкою, аби 
тільки вони відчепилися від мене... Я не хотіла, аби хтось побачив, 
що я розмовляю з ними, бо він міг би мене прирівняти до них. Я не 
хотіла, щоб мене вважали схожою на них”.

Як звичайні нормальні люди часто виявляються неспромож
ними зрозуміти, “чому той або той гак робить”, тобто поводиться 
як гомосексуал або вдягається як представник протилежної статі, 
так і Агнес виявляла те саме “нерозуміння” такої поведінки, хоча ті 
почуття, які вона вкладала в такі розповіді, були завжди стрима
ними й ніколи не виражали обурення. Коли я намагався її 
заохотити порівняти себе з гомосексуалами й трансвеститами, вона 
знаходила таке порівняння бридким. Хоч вона й хотіла знати про 
все якомога більше, та коли я сказав їй, що трансвестит, із яким 
зустрічався інший дослідник, виявив цікавість до неї і хотів би з 
нею поговорити, вона відмовилася від будь-яких контактів із ним. 
Не хотіла вона розмовляти й з іншими пацієнтами, про яких я 
намагався їй розповісти і які мали проблеми, схожі на її проблему. 
Коли я сказав їй, що група з близько сімнадцяти осіб у Сан-Фран
циско, які або вже зробили, або тільки планували зробити собі 
операцію кастрації, була зацікавлена в тому, щоб зустрітися й 
обмінятися досвідом із людьми, які мали схожі проблеми, Аґнес 
відповіла, що не уявляє собі, на яку тему вона могла б із ними гово
рити й рішуче заявила, що не має з ними анічогісінько спільного.

Як ми вже бачили, вона наполягала на тому, що її чоловічі 
геніталії були поганою витівкою долі, її особистим лихом,
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нещасливим випадком - “я ніяк не могла цьому зарадити”, - і їхню 
присутність вона ніколи не приймала. Вона дивилася на свої 
геніталії, як на результат неприродного зростання. Іноді вона гово
рила про них як про пухлину. А що її геніталії не могли бути 
сутнісними ознаками її жіночості, а вона потребувала якихось іс
тотних і природних знаків, що вказували б на її жіночу статевість, 
то всі свої надії і своє одвічне бажання бути жінкою вона пов’язала 
зі своїми великими грудьми. Коли вона описувала свої жіночі по
чуття, поведінку, вибір товаришів і таке інше, вона ніколи не опи
сувала їх як результати рішення або вибору, вона розглядала їх як 
даний і природний факт. Як указувала вона у своїх розповідях, усі 
ці вияви поведінки та почуттів були природними від самого по
чатку й вони завжди здавалися б усім цілком природними, якби не 
хибно налаштоване, неприхильне, неспроможне зрозуміти її довкілля.

Найпереконливішою ознакою своєї жіночості вона вважала 
груди. Кілька разів у наших розмовах вона казала про те, яку 
полегкість та радість вона відчула, коли помітила у віці дванадцяти 
років, що її груди стали розвиватися. Вона сказала, що приховала 
своє відкриття від матері та брата й сестри, тому що “це їх не 
стосувалося”. З її пізніших реплік стало очевидно, що вона боялася, 
аби вони не сприйняли зростання її грудей як ознаку хворобливої 
ненормальності і, зважаючи на її вік та некомпетентність, не 
вирішили, не цікавлячись ані її думкою, ані почуттями й знехтував
ши той опір, який би вона могла вчинити, покласти її до лікарні, де 
вона ризикували б їх утратити. Вона дуже пишалася як розміром 
своїх грудей, так і своєю жіночою фігурою. Перед операцією вона 
дуже боялася, що лікарі з клініки Каліфорнійського університету 
Лос-Анджелеса, порадившись між собою й не питаючись її згоди, 
дійдуть висновку, вже під час операції, що для поліпшення її стану 
доцільніше буде ампутувати їй груди замість пеніса та калитки. 
Після операції, через ендокринні зміни та з інших причин, вона 
стала втрачати вагу. Її груди стали меншими; вимір її грудної 
клітки зменшився від 38 до 35. Її смуток із цього приводу був 
достатньо очевидним, щоб ми не визнали його одним із факторів, 
які могли привести до короткої, але тяжкої постопераційної 
депресії. Коли від ділення ендокринології та урології закінчили свої 
обстеження, але ще до операції, Аґнес дозволила собі поміркова-
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ний оптимізм, який вона, проте, з усіх сил стримувала, постійно 
пам’ятаючи про те, що рішення віднині перебуває не в її руках, і 
нагадуючи собі, мені, Столерові та Розену, що в попередніх випад
ках, зокрема після обстежень у її рідному місті, після того як вона 
переживала великий оптимізм, вона залишалася ні з чим, окрім 
підбадьорень. “Лише слова”. Коли її направили до Медичного 
Центру Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса й було 
ухвалено рішення ампутувати їй пеніс і виготовити для неї штучну 
піхву, вона відчула велику полегкість. Вона говорила про це рішен
ня лікарів як про авторитетне підтвердження її претензій на 
природну жіночість. Навіть ті ускладнення, які їй довелося пережи
ти після операції, були для неї епізодами приємної впевненості в 
тому, що незабаром справдяться всі її надії. Наприклад, після 
операції, в неї потроху капала сеча з уретри, і лікар порадив їй 
користуватися прокладкою “Котекс”. Коли я з усмішкою зауважив, 
що для неї це цілком новий досвід, вона засміялася й була вочевидь 
задоволена й потішена.

Було чимало випадків, коли моя увага приємно лестила 
Аґнес, нагадуючи їй про її жіночість. Наприклад, коли я брав її під 
руку, щоб перевести через вулицю; коли запрошував її на ланч у 
Медичному Центрі; пропонував їй повісити її пальто; брався 
піднести їй сумочку; тримав для неї відкритими дверцята автомо
біля, щоб вона увійшла; запитував, чи вона зручно вмостилася, 
перш ніж зачинити дверцята й самому сісти за кермо. У такі хвили
ни її поведінка нагадувала мені, що почути себе жінкою для неї 
було те саме, ідо одержати чудесний подарунок. Саме в таких 
ситуаціях вона з найбільшою очевидністю виявляла свої “120 від
сотків жіночості”. У такі хвилини вона поводилася як людина, яку 
щойно прийняли в товариство, куди вона мріяла потрапити всіма 
бажаннями свого серця.
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Досягнення приписаних властивостей 

природної, нормальної жінки

Природна, нормальна жінка для Аґнес була приписаним 
об’єктом57. Спільно з людьми нормальними вона розглядала свою 
жіночість як незалежну від умов її існування й інваріантну щодо 
мінливостей бажань, угод, випадкового або свідомого вибору, 
нещасливих випадків, міркувань вигоди, доступних ресурсів та 
можливостей. Вона залишалася для неї річчю ідентичною в часі 
понад усіма історичними та перспективними обставинами й 
можливим досвідом. Вона залишалася річчю, незмінною за своєю 
сутністю, за всіх уявних трансформацій актуальних видимостей, 
часу та обставин. Вона чинила опір усім вимогам.

57 Парсонс розглядає "приписування” як “концепт відношення”. Будь-яка характерис
тика об’єкта може розглядатися діячем згідно з правилом його інваріантності до 
міркувань адаптації та досягнення мети. Про цю властивість ставлення до характе
ристик Парсонс говорить як про “приписування”. Стать особи часто наводять як 
ілюстрацію, але не через властивості, які притаманні статі особи, а тому й лише тому, 
то стать особи часто розглядають у такий спосіб.

Приписана, природна й нормальна жінка була тим об’єктом, 
якого Аґнес прагнула досягти.

Два значення терміну “досягнення” маються на увазі, коли 
ми говоримо про те, що Аґнес досягла свого статусу як жінка. (1) 
Стати жінкою означало для неї піднятися на одну сходинку вище у 
своєму статусі, аніж чоловік, чий статус мав для неї нижчу цін
ність, аніж статус жінки. В її уявленні бути жінкою означало стати 
більш жаданим об’єктом у своїх власних очах і, як вона була 
реалістично переконана, в очах інших також. Як до операції, так і 
після неї, переміна в жінку репрезентувала не тільки особисте 
зростання як вартісної персони, але й наділяла її тим статусом, 
здобути який вона відверто прагнула. (2) Друге значення терміна 
“досягнення” стосується завдань забезпечення та гарантування для 
себе приписаних прав та обов’язків дорослої жінки через набуття 
та застосування вміння й спроможностей, ефективного виявлення 
жіночої зовнішності та жіночої манери дій і мобілізації відповідних 
почуттів і цілей. Як і у випадку з людьми цілком звичайними, пере
вірка й випробування досягнутих якостей відбувалися під пильним 
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спостереженням і в присутності інших людей, які були цілком 
нормальними чоловіками або цілком нормальними жінками.

Хоч претензії Аґнес на природну жіночість могли досягти 
певних успіхів, проте вони не могли бути визнані самозрозуміли
ми. Багато речей уперто нагадували про те що хоч вона й претенду
вала на жіночість, проте вона могла претендувати на неї лише 
коштом великих зусиль і праці. До операції вона була жінкою з 
пенісом. Коли було зроблено операцію, то на зміну одним трудно
щам прийшли інші. Так, після операції вона стала жінкою зі “штуч
но виготовленою піхвою”. Як сама вона стривожено коментувала: 
“Ніщо, зроблене людиною, ніколи не стане заким якісним як те, що 
виготовила сама природа”. Вона та її хлопець спільно прийшли до 
такого висновку. Насправді, це її хлопець, який, у її розповідях про 
нього, пишався своїм грубим реалізмом, висловив таку думку й 
примусив Аґнес прийняти її з почуттям глибокого й гіркого розча
рування. На додачу до всього її новенька, щойно виготовлена піхва 
виявилася впертою та лукавою. Невдовзі після операції в ній розви
нулася грибкова інфекція. Коли інфекцію вдалося вилікувати, 
утворилися спайки, й у канал не можна було запхати трубку 
розмірів пеніса. Треба було розкривати канап за допомогою рук, і 
все це треба було робити так, щоб ніхто нічого не бачив і суть цієї 
приватної роботи залишилася прихованою. Ці маніпуляції завдава
ли Аґнес великого болю. Багато тижнів після операції вона страж
дала від гострого дискомфорту, й була змучена та принижена 
фекальним та уретральним капанням. Її довелося знову госпіталізу
вати. У неї часто змінювався настрій і виникало відчуття, що вона 
втратила гостроту сприйняття, жвавість і чіткість думок. Неперед- 
бачувані зміни настрою призводили до гострих суперечок із її 
хлопцем, який загрожував покинути її, якщо вона й далі гриматиме 
на нього. Крім того, вона завжди пам’ятала про те, що хоч тепер 
вона й мала піхву, але вона мала її спільно з чоловічою біографією. 
Вона часто повторювала: “У моєму житті була велика прогалина”. 
На додачу до цього вона мусила рахуватися з тим фактом, що 
публічну жіночу зовнішність вона набула лише три роки тому. 
Більшість її попередніх репетицій були репетиціями в уяві. Тобто 
вона все ще навчалася діяти й почувати себе як жінка. Вона навча
лася цієї нової ролі уже в процесі самої гри. Це було пов’язане з
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ризиком і невпевненістю. Таким чином, робота із забезпечення та 
гарантування своїх прав жінки, прагнення заслужити ці характери
стики через свої досягнення через успіхи в досконалому виконан
ні жіночої ролі - поставило її в обставини, найважливішою харак
теристикою яких було те, що вона знала щось життєво значуще про 
прийнятні умови взаємодії, чого інші не знали, і що перед нею 
стояли непевні завдання здійснити перехід.

Якими були ті речі й обставини, що їх Аґнес мусила при
ховувати до й після своєї операції?

1. До операції - ознаки, що суперечили її зовнішній 
жіночості, чоловічі статеві органи.

2. Що вона була вихована як хлопець, а отже, не мала 
історії, яка відповідала б її зовнішнім ознакам привабливої жінки.

3. Що вона змінила свою поведінку та звички лише три роки 
тому і ще мусила навчатися діяти як істота, що нею вона хотіла 
здаватися й бути.

4. Що вона неспроможна й буде неспроможна задовольнити 
сподівання чоловіків, яких вабило до неї саме тією мірою, якою їй 
щастило подати себе, як сексуально приваблива жінка.

5. Свою штучно виготовлену піхву.
6. Що вона хотіла, аби їй видалили пеніс та калитку і на 

їхньому місці виготовили піхву. Після операції — що вона мала 
піхву, виготовлену зі шкіри ампутованого пеніса, й соромітні губи, 
виготовлені зі шкіри видаленої калитки.

7. Те, що вона робила, аби догодити своєму хлопцеві, який 
вимагав, щоб вона якось задовольняла його сексуальні потреби.

8. Що вона зробила і з чиєю допомогою, аби змінити свою 
зовнішність.

9. Свої активні зусилля, спрямовані на те, щоби вплинути на 
осіб, які оточували її, щоб домогтися операції, і насамперед на 
лікарів та дослідницький персонал Каліфорнійського університету, 
і, звичайно ж, на всіх тих лікарів, з якими вона консультувалася в ті 
роки, коли шукала медичної допомоги.

Аґнес прагнула, щоб до неї ставилися і щоб вона ставилася 
до інших відповідно до її легітимного статевого статусу, й водно
час ці її прагнення та зусилля супроводжувала глибока чорна
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таємниця, пов’язана не з тим умінням та адекватністю, з якими 
вона діяла, а з легітимністю її трудів. Діючи згідно зі своїм новим 
статусом і намагаючись заслужити його, Агнес мала відчуття, що 
вона знає щось, чого інші не знають, і відкрити це своє знання - 
вона була в цьому переконана й цього боялася - означало б занапа
стити себе. Перехід від одного статевого статусу до протилежного 
включав у себе набуття нового статусу й розкриття таємниці цього 
переходу було пов'язане з великим ризиком, деградацією статусу, 
психологічною травмою і втратою матеріальних переваг. Цей вид 
переходу можна цілком порівняти з переходами, які відбуваються в 
політичному андерґраунді, таємних товариствах, серед утікачів від 
політичного переслідування, або коли негри перетворюються на 
білих. У випадку Аґнес ця проблема становить особливий інтерес, 
тому що, змінюючи свій статевий статус, вона свідомо надавала 
надзвичайно великої ваги тому, щоб убезпечити свою нову 
ідентичність від деяких відомих і багатьох невідомих випадково
стей. Вона намагалася досягти цієї мети, активно й свідомо контро
люючи свій зовнішній вигляд та свою поведінку, коли знала, що на 
неї хтось дивиться. Вона надавала великої ваги видимій пристой
ності своїх манер та маніпуляціям у царині особистих взаємин. 
Вона мусила виконувати цю роботу навіть у ситуаціях майже їй 
невідомих, навіть якщо вона мала дуже приблизне уявлення про 
правила, яких треба дотримуватися, діючи в таких ситуаціях, 
ситуаціях, що загрожували великими небезпеками й обіцяли 
важливі вигоди, причому одне було неможливе без другого. 
Покарання, падіння, втрата репутації і втрата матеріальних переваг 
загрожували їй, якби раптом хтось викрив ге, що вона з собою 
зробила. Майже в кожній ситуації взаємодій значущість її таємниці 
діяла як глибинне знання. її стурбованість уникнути викриття мала 
для неї цінність найвищого пріоритету. Тому майже кожна ситуа
ція була позначена для неї актуальним або потенційним випробу
ванням витримки та характеру. Ми будемо ближче до істини, якщо 
скажемо про неї не що вона здійснила перехід, а що вона була 
постійно втягнута в діяльність здійснення такого переходу.
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Перехід

Діяльність, спрямовану на завоювання та забезпечення своїх 
прав жити як нормальна, природна жінка, разом із тим постійно 
допускаючи можливість викриття та руїни, діяльність, реалізову
вану в суспільно структурованих умовах, я називаю “переходом ” 
Атес. Ситуації її діяльності - принаймні дуже багато з них - були 
хронічно ситуаціями “структурованої напруги”. Ми можемо уявити 
їх собі як суспільно структуровані ситуації потенційної або 
актуальної кризи. У соціологічних термінах можна сказати, що цей 
стрес був “нормальним стресом” у тому розумінні, що він виникав 
саме внаслідок її активних намагань діяти у згоді з легітимним 
порядком статевих ролей. Кожен із великого розмаїття структурно 
різних випадків вимагав пильності, винахідливості, витримки, три
валої мотивації, попереднього планування, яке безперервно супро
воджувалося імпровізацією, а також гостроти розуму, дотепності, 
знання й - вельми важливо - її бажання діяти “розважливо”, - 
тобто або застосовувати або бути готового застосувати розважливі 
виправдання (пояснення) або уникати тих ситуацій, де такі пояс
нення можуть знадобитися.

Перехід не був пов’язаний із бажанням А тес. Він був необ
хідний для неї. Агнес мусила стати жінкою. Подобалося їй це чи ні, 
але вона мусила здійснити цей перехід. Вона тішилася своїми 
успіхами й ненавиділа свої невдачі, яких дуже боялася. Коли я 
попросив її розповісти мені про все те “справді добре”, що з нею 
сталося, вона розповіла про свою першу роботу, на яку влаштува
лася, коли повернулася до рідного міста; про веселі товариські 
вечірки в її рідному місті, після того як вона змінилася; про життя 
зі своєю сусідкою по кімнаті в Лос-Анджелесі; про свою майстер
ність у стенографуванні; про те, як їй щастило влаштовуватися на 
все ліпшу й ліпшу роботу; про те, як через вісім тижнів після 
операції її нова піхва здалася їй зовсім нормальною, вона нарешті 
загоїлася й не боліла й, на превеликий подив хірургів, дозволяла їй 
проникнути на п’ять дюймів углиб. “Але найкращим, що зі мною 
сталося, був Біл”.

Коли я запитав Аґнес, а чи сталося з нею щось “справді 
погане”, напруга в її спробі відповісти була такою очевидною, що я 
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визнав за необхідне дещо змінити форму запитання й натомість 
поцікавився, чи довелося їй пережити щось погане, але не таке вже 
й погане”. На це моє запитання вона відповіла гак: “Це коли я 
помітила (у початковій, а надто в середній школі), що в мене немає 
ані друзів, ані товаришів, ані жодної близької людини. (Після 
короткої мовчанки.) Я не мала друзів тому, що не могла нормально 
реагувати на будь-які взаємини такого виду. Я не могла дружити з 
хлопцем. Я не хотіла дружити з хлопцем. У своєму становищі я не 
могла дружити й з дівчатами, тож я... Я не мала друзів, бо я ні з 
ким не змогла б нормально увійти в якісь близькі стосунки”. Я 
запитав, а чому все-таки вона не могла ні з ким подружити. “Як я 
змогла б дружити з дівчатами? Як я змогла б мати подруг?” На моє 
запитання: “А чом би й ні?” вона відповіла: “Мабуть, я відчувала, 
що це буде неможливо. У школі я не жартувала з дівчатами і 
завжди трималася від них осторонь, бо я була дуже помітною”. З 
інших наших розмов стало очевидно, що особливо важкими часами 
й моментами для неї були (це список скорочений і, звичайно ж, не 
вичерпний) роки зростання; три роки в середній школі; життя 
вдома, відразу після того як вона змінилася; ставлення до неї 
родини, сусідів та колишніх друзів, після того як вона повернулася 
з Мідвест-Сіті; гостре розчарування, коли їй сказали, що нічого не 
можна вдіяти, після того як її оглянули та зробили діагностичну 
лапаротомію в її рідному місті; проблеми, яким вона мусила давати 
раду, коли її друг Біл починав вимагати статевої близькості; епізод 
із Білом, коли вона, нарешті, призналася йому, що має пеніс між 
ногами; розмови з нами в Медичному Центрі Каліфорнійського 
університету, коли в неї з’явилася надія, що рішення лікарів буде 
для неї сприятливим і скоро їй зроблять операцію; страх, що лікарі 
вирішать ампутувати їй груди замість пеніса і що коли їй роби
тимуть операцію, остаточне рішення вона вже не зможе прокон
тролювати; одужання після операції, яке тривало близько шістьох 
тижнів і було позначене не дуже гострою депресією, швидкими 
змінами настрою, який вона була неспроможна ані контролювати, 
ані виправдатися перед собою чи своїм хлопцем і низкою гострих 
суперечок зі своїм хлопцем; непокірна піхва, що ніяк не хотіла 
нормально загоїтися і була далека від тієї глибини, на яку вона 
сподівалася; тяжка інфекція сечового міхура, після чого їй 
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довелося знову лягти в лікарню; зменшення обхвату її грудей від 
38 дюймів до 35 і страх, що пеніс був потрібен їй для того, щоб 
підтримувати її жіночу зовнішність; погіршення її стосунків із 
Білом протягом трьох місяців після операції; і нарешті, в плані 
передбачення, майбутнє життя в Лос-Анджелесі, якщо її плани на 
одруження зазнають краху.

“Справді добрі ситуації” були тими, коли її зусилля, спрямо
вані на перехід, дозволяли їй відчути себе “нормальною природною 
дівчиною” і відчути, що всі ставляться до неї як до “нормальної, 
природної дівчини” і що так само ставиться до всіх вона. “Справді 
погані моменти” були тими ситуаціями, в яких усі її зусилля, 
спрямовані на те, щоб узяти під контроль обставини свого життя, з 
різних причин зазнавали краху або обіцяли зазнати краху. Лише в 
ретроспективному плані вони набували драматичних характерис
тик успіхів або невдач. З нашого погляду, критичними випадками 
були ті, яким треба було давати раду в самому процесі. Що ж то 
були за ситуації? Як вона примудрялася підкоряти їх своїй волі й 
давати їм раду? У багатьох таких ситуаціях невідомо в який спосіб 
і попри суспільно структурований характер цих криз, вона вона 
досягала певного наближення до рутинізованої поведінки й “життя, 
яким воно є зазвичай”.

Можна використати один ілюстративний приклад, який 
допоможе нам розпочати дискусію щодо цих питань.

їй треба було пройти медичний огляд для влаштування на 
службу у велику страхову компанію, куди її згодом узяли, а що для 
неї це вже був не перший медичний огляд, то Аґнес вирішила, що 
дозволить лікареві оглянути себе не далі, ніж низ живота, а якби 
він захотів заглянути нижче або подав якісь ознаки, що збирається 
оглянути зону геніталій, то вона вирішила вдати сором’язливість, а 
якби це не відвернуло лікаря від його наміру, то вона просто пішла 
б, прикинувшись, що соромиться або взагалі без будь-яких пояс
нень. Вона була сповнена рішучості ліпше втратити роботу, аніж 
піти на ризик, що її буде викрито, оскільки доводилося обирати або 
те, або те.

У багатьох випадках ситуація, якій доводилося давати раду 
Аґнес, може бути описана як ситуація, де досягнення буденних 
цілей та пов’язаного з ними задоволення тягло за собою ризик 
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викриття. Вона застосовувала стратегію, яка передбачала, що вона 
була готова відмовитися від своїх цілей, якщо викриття здавалося 
ймовірним, тобто була готова пожертвувати тими вигодами, до 
яких прагнула. Найхарактернішою ситуацією її переходу була така 
ситуація, в якій вона була готова обирати й часто обирала між 
збереженням своєї жіночої ідентичності й досягненням пересічних 
цілей. Хронічною ситуацією для неї була така, в якій обидві умови 
мали бути водночас виконані за допомогою її активних і точно 
розрахованих зусиль. Вона знала те, чого інші не знали, а саме, що 
дві умови - намагання реалізувати можливості для інституціоналі- 
зованого й звичайного задоволення, водночас зводячи до мінімуму 
ризик викриття, - розташовувалися за строго визначеним пріорите
том: безпека мала бути збережена насамперед. Повсякденні радощі 
були дозволені лише в тому випадку, якщо задовольнялися попе
редні умови безпечної ідентичності. Ризики в цьому напрямку вели 
за собою необхідність відмовитися від певних радощів.

Розмаїття ситуацій постачає нас варіаціями на цю істотну тему.

Оказії переходу

Щоб ліпше зібрати свої думки про різні оказії, крізь які 
довелося пройти Агнес, я спробував осмислити ці ситуації як гру. 
Коли я так зробив, то відносно невелика кількість матеріалу, який 
ми одержали від Аґнес, могла бути впорядкована в такий спосіб, 
що не виникало б жодних серйозних структурних невідповідно
стей. До того ж матеріали, які можуть бути осмислені у вигляді 
гри, полегшуючи порівняння між оказіями переходу, як здається, 
мало стосуються досвіду Агнес, який вона пережила, здійснюючи 
свій перехід між статями. Матеріали, які мають безпосередній 
стосунок до статевого переходу, важко прояснити через поняття 
гри, тому що виникають структурні невідповідності, мотивовані 
застосуванням цієї моделі.

Наступні формальні властивості ігор полегшують аналіз 
однієї сукупності цих матеріалів, але ускладнюють аналіз другої 
сукупності.

(1) Існує своєрідна структура часу, властива для ігор та 
подій у іграх. Для гравців, за будь-якого нинішнього стану гри, іс-
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нує потенційно доступне для кожного знання того, що через якийсь 
час гра буде завершена. (2) Якщо справи складаються погано, гра
вець має змогу “покинути гру або змінити її на іншу і так далі. (3) 
Бути “у грі”, за визначенням, передбачає призупинення передумов 
та процедур “серйозного” життя. Чимало дослідників ігор звертали 
увагу на цю характеристику, говорячи про гру як про “штучний 
світ у мікрокосмі”. (4) Спільні біографії, що утворюються для грав
ців як функція їхньої участі в одній грі включають у себе прецеден
ти, притаманні лише взаємодіям, які мають місце в цій грі. (5) 
Досконала стратегія гри - це ізольований епізод. Правила та акту
альна досконала практика гри повністю характеризують епізод як 
мережу релевантностей. Характерною властивістю гри є те, що 
успіх і невдача мають у ній чітке визначення і той або той 
результат, як правило, майже не піддається перевитлумаченню. 
Гравцям не треба чекати розвитку подій, які відбуваються поза 
грою, для того щоб мати змогу ухвалити рішення, що означав той 
або той епізод. (7) Оскільки гравці мусять дотримуватися фунда
ментальних правил, які визначають гру, фундаментальні правила 
визначають для гравців послідовність, ефективність, дієвість, тобто 
раціональні, реалістичні дії в цьому довкіллі. Дії, що відповідають 
цим фундаментальним правилам, визначають в іграх “чесну гру” та 
“справедливість”. (8) Хоча стратегії можуть бути дуже імпровізо
ваними і хоча умови успіху й невдачі можуть, у процесі гри, бути 
неясними для гравців, фундаментальні правила відомі й не 
залежать від зміни нинішніх станів гри та вибору стратегій. 
Фундаментальні правила доступні для використання гравцями, і 
гравці знають, що вони доступні для них як необхідне знання, яке 
гравці набувають до тих оказій, коли до цих правил можна буде 
звернутися, коли доведеться робити вибір між легальними альтер
нативами. (9) За умови дотримання фундаментальних правил про
цедури строгої інструментальної ефективності можуть, у принципі, 
бути застосовані кожним гравцем, і кожен гравець може припус
кати, що вони відомі йому або його супротивникові, або наполяга
ти на їхньому використанні самим собою та своїм супротивником, 
не збіднюючи своє розуміння гри.

Гра висвітлює кілька оказій переходу, які довелося 
пережити Агнес, і як тканину релевантних можливостей середови-
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ща, і в їхній операційній структурі. Модель гри можна, наприклад, 
застосувати до тих ситуацій, де їй доводилося вдягати купальний 
костюм. Проблемний характер цієї ситуації полягав у тому, що її 
завжди супроводжували друзі, і чоловіки, й жінки, до місцевого 
пляжу Санта-Моніка, а вона не могла дозволити собі піти на ризик 
розкриття. Інструментальні засоби надали їй змогу знаходити 
адекватні розв’язання для своєї проблеми. Агнес одягала тугі 
трусики й купальний костюм зі спідничкою. За її ж таки словами: 
“Не знаю чому, це просто чудо, але в мене нічого не випиналося”. 
Вона погоджувалася приєднатися до компанії, поділяючи їхній 
ентузіазм до купання, лише в тому випадку, коли точно знала, що 
зможе знайти ванну кімнату або спальню в приватному домі й там 
перевдягти свій купальний костюм. Вона не дозволяла собі пере
вдягтися ані в публічній ванні, ані в автомобілі. Якщо ці необхідні 
зручності були їй недоступні, вона легко знаходила якусь причину 
для того, щоб відмовитися від купання. Як вона зазначила, кожній 
людині дозволено “бути не в гуморі” лізти у воду, і вона казала, що 
їй хочеться просто посидіти на пляжі.

З подібних міркувань Агнес говорила про те, що для неї 
бажано знайти роботу недалеко й бажано на відстані, яку можна 
було б долати пішки, від того місця, де вона мешкала, а в крайньо
му випадку, щоб до неї можна було дістатися громадським 
транспортом. Хоча Аґнес уміла водити автомобіль, проте вона його 
не мала. Вона боялася потрапити в аварію, втратити притомність і 
в такий спосіб наразити себе на небезпеку викриття.

Ще один приклад. Після того, як вона приїхала до Лос- 
Анджелеса, вона жила в одній кімнаті з подругою. Вона знайшла 
вихід із цієї складної ситуації, наперед домовившись із сусідкою по 
кімнаті, що вони шануватимуть право кожної на усамітнення й 
ніколи не роздягатимуться в присутності другої. Одного разу перед 
Аґнес усе ж таки виникла проблема. Скинувши сукню, вона ого
лила шрам, що залишився після діагностичної лапаротомії. Коли 
подруга співчутливо поцікавилася, що з нею було, вона дістала 
відповідь, що шрам залишився після операції апендициту. Аґнес 
сказала мені, що коли вона відповіла так на запитання своєї сусідки 
по кімнаті, їй сяйнуло, що подрута може здивуватися, чому після 
такої відносно простої операції залишився такий довгий і такий
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бридкий шрам. Тому вона дала пояснення, якого від неї не 
вимагали, що “були ускладнення” і поклалася на те, що сусідка по 
кімнаті не досить обізнана в медицині, щоб зрозуміти різницю.

Складніша ситуація гри, а проте ситуація, в якій були задіяні 
ресурси гри, виникла, коли друг її брата відвідав його дім, після 
того як брат одружився. Аґнес, її брат, її невістка та її кузина Аліса, 
щодо якої Аґнес плекала гострі почуття суперництва, сиділи у 
вітальні, коли увійшов друг її брата. Згодом брат вийшов із 
кімнати, щоб провести свого друга до машини. Коли брат повер
нувся до кімнати, він сказав, що друг запитав у нього: “Що то за 
гарненька чувачка?” Аґнес сказала мені, що її кузина Аліса, 
подумала, що друг брата мав на увазі саме її, Алісу. Коли брат 
зауважив з іронією, що друг запитував про Агнес, Аліса 
розгнівалася. У таких ситуаціях Аґнес залежала від родинної дис
ципліни, яка захищала її від приниження. Але ця ж таки родинна 
дисципліна, хоч і дозволила їй здобути перемогу, зробила цю пере
могу гіркою. Аґнес описала структурно схожий випадок, коли вона 
ходила до крамниці зі своїм братом, і продавець прийняв її за його 
дружину'. Аґнес відчула втіху й радість. Проте брат не відчув ніякої 
радості. Вона могла покластися на брата, що він збереже родинну 
таємницю, але разом із тим вона не мала сумніву, що згодом він 
нагадає їй про те, як несхвально ставиться він до її переміни.

Побачення з хлопцями, як у її рідному місті, так і в Лос- 
Анджелесі, до того, як вона стала зустрічатися з Білом, створювало 
інші ситуації, наділені властивостями гри епізодичного характеру, 
попереднього планування та вірою в інструментальне знання 
правил, що, як вона припускала, були відомі всім і яким різні 
учасники подій мали підкорятися в більш або менш аналогічний 
спосіб. Хоча її цікавили випадкові знайомства, проте вона відмов
лялася від випадкових знайомств. Вона поставила собі за правило 
бути спочатку відрекомендованою, насамперед тому, що це дозво
ляло їй відкласти побачення на доти, доки вона та її подруги, 
порадившись між собою, вирішать, якої тактики їй дотримуватися 
з цим новим знайомим. Обійми та поцілунки підкорялися строгому 
правилу: ніяких обіймів та поцілунків під час першого побачення; 
можливо - під час другого. Як сказала Агнес: “Якщо ти обіймаєшся 
з хлопцем на першому побаченні й не кажеш йому “ні” на другому,
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то матимеш проблеми”. Деякі пестощі дозволялися, але нижче талії 
- за жодних обставин. Вона захоплено думала про деяких хлопців, 
що це “вовк”, проте ніколи не пішла б на побачення з вовком. Саме 
велика кількість побачень була для неї найбільш безпечною, а 
проте вона віддавала перевагу домашнім вечіркам та зустрічам у 
церкві. Аґнес не пила. Вона сказала мені, що ніколи не була п’яною 
і сказала, що ніколи не дозволила б собі сп’яніти.

Один із найретельніше опрацьованих і структурованих у 
плані гри епізодів відбувся, коли Аґнес повинна була здати на 
аналіз сечу для медичного огляду, передбаченого умовами найму 
на роботу' у страховій компанії. Медичний огляд був запланований 
на той самий день, коли вона подала заяву та відбула співбесіду. 
Вона мала дуже мало часу, щоб підготуватися. Щоб відвернути 
небезпеку, пов’язану з тим, що їй доведеться показувати своє тіло, 
вона визнала за необхідне вдатися до імпровізації. Її попросили 
здати сечу на аналіз, і лікар запропонував їй скористатися унітазом, 
який був у його офісі. Надії Аґнес на те, що це туалет із дверима, 
не справдилися. Небезпека була в тому, що медсестра, яка мала 
право заходити до офісу, коли їй заманеться, увійшла б туди в ту 
мить, коли Аґнес виставила б напоказ свої статеві органи. Тому 
Аґнес, лише трохи посидівши на унітазі й умисне нічого не 
зробивши, попросила в лікаря пробачення, мовляв, вона неспро
можна зараз помочитися, проте з радістю принесе йому пляшечку з 
сечею трохи згодом, цього ж таки дня. Коли він погодився, вона 
повернулася до свого помешкання, де жила з подругою. Потім їй 
спало на думку, що, можливо, аналіз сечі дозволить визначити 
стать особи. Не знаючи, так це чи не так, і не знаючи, наскільки 
ретельним буде цей аналіз її сечі, але не бажаючи наразити себе 
бодай на найменший ризик у будь-якому випадку, вона сказала 
своїй подрузі, що має легке зараження нирок і боїться, що якщо в 
сечі виявлять інфекцію, то її не візьмуть на роботу. Сусідка по 
кімнаті люб’язно наповнила їй пляшечку своєю сечею, що її Аґнес 
віднесла лікареві як свою власну.

Під час іншої оказії вона щойно влаштувалася на службу 
секретаркою як єдина дівчина в конторі невеличкої фірми, де 
працювали лише два адвокати, які тільки розпочали свою 
практику. Аґнес була в захваті від своєї роботи, передусім тому, що
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в той час як її найняли, вона не мала відповідної кваліфікації, щоб 
належно її виконувати. Її роботодавці, неспроможні дозволити собі 
більше, захотіли взяти менш обізнану робітницю за меншу платню. 
Ця домовленість була для Аґнес надзвичайно вигідною, оскільки 
вона давала їй значно цікавішу роботу та нагоду вдосконалити своє 
вміння стенографістки. Через кілька місяців по тому, як вона 
влаштувалася на цю службу, в Каліфорнійському університеті 
запланували операцію її кастрації. Отже, їй треба було покинути 
роботу, щоб зробити операцію, але зуміти влаштувати все так, щоб 
її роботодавці найняли лише тимчасову заміну. Другою її метою 
було одержати від них рекомендаційного листа в тому разі, якщо 
вона не зможе повернутися вчасно, і щоб у тому листі було 
сказано, що вона працювала півроку, а не два місяці, як було 
насправді, щоб згодом їй не довелося пояснювати свою відсутність 
іншому роботодавцеві, оскільки вона мала свій робочий стаж уже з 
кількома перервами, а їй, звичайно ж, хотілося й далі працювати 
легальною секретаркою. Вона домоглася свого, попросивши хірур- 
гІв-урологів Каліфорнійського університету, щоб вони зателефону
вали її роботодавцям і повідомили їх, що її тимчасово госпіталізу
ють для лікування тяжкої інфекції сечового міхура.

Однією з найдраматичніших оказій, що вкладалася в схему 
гри, була низка подій, яка завершилася поїздкою до Мідвест-Сіті, її 
переміною та поверненням додому. Аґнес вирушила в цю поїздку в 
серпні 1956 року. Протягом кількох місяців перед поїздкою вона 
готувалася до переміни. Вона сказала, що приблизно за два місяці 
вона втратила двадцять п’ять фунтів ваги. Це дозволило їй набути 
ту привабливу фігуру, з якою вона згодом з’явилася в Медичному 
Центрі Каліфорнійського університету. Вона сіла на сувору дієту. 
Ніхто в родині, сказала Аґнес, нічого не знав про її наміри й про те, 
яке місце мала посісти в її планах приваблива жіноча фігура. Усі 
розпитування своїх рідних вона уривала короткою фразою: “Будь- 
яка людина має право сісти на дієту, чи не так?” Вона провела 
дуже багато часу у своїй кімнаті, репетируючи дії, що відповідали 
б її новій зовнішності. Її родина думала, що в Мідвест-Сіті вона 
поїде, щоб провести там місячні вакації зі своєю бабусею. Аґнес 
мала багато родичів у Мідвест-Сіті, що не бачили її багато років. 
Вона планувала мінімальні контакти з ними, маючи намір зупини-
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тися в бабусі. Хоча вона мала родичів у багатьох інших містах, 
вона обрала для своєї подорожі Мідвест-Сіті, тому що це було 
велике місто. Згідно зі своїм планом, у кінці серпня вона покинула 
дім бабусі якось уранці, не залишивши ані записки, ані якогось 
іншого повідомлення про те, чому вона поїхала і де її шукати. 
Винайнявши кімнату в заміському готелі, вона перевдяглася в 
жіночий одяг і пішла до місцевої перукарні, де її коротке волосся 
підстригли й причесали в італійському стилі, який Софі Лорен 
зробила популярним. Вона планувала залишитися в Мідвест-Сіті і 
влаштуватися тут на службу, обравши це місто, сказала вона, тому 
що воно було досить велике, щоб надати їй можливості 
працевлаштування та анонімність, якої вона дуже потребувала, але 
воно було достатньо велике й для того, щоб успішно уникати 
зустрічей із родичами. Якщо вони їй і зустрінуться, міркувала вона, 
то вони її не впізнають, бо не бачили її багато років. Тому якщо 
вони з нею зустрінуться й стануть про щось запитувати, вона 
заперечуватиме, що це вона. Вона була певна, що “більшість людей 
не стануть наполягати, що вони мене знали”. Проте, як з’ясувалося: 
“Я не досить ретельно усе спланувала”. Зіткнувшись із необхідні
стю заробляти собі на життя, не маючи жодного попереднього 
досвіду праці, на який вона могла б послатися, не знаючи, як 
знайти роботу, що була їй потрібна, маючи лише досить примітив
не вміння друкувати, і все ще непевна, чи зможе вона увійти в роль 
жінки, вона боялася, що зазнає невдачі. Коли я запитав у неї, чому 
вона не змогла повернутися до бабусі, вона відповіла: “Як я могла? 
Вона навіть мене не впізнала б. їй було сімдесят два роки. Як би я 
могла розповісти їй про г/е?” Грошей у неї залишилося зовсім мало; 
як вона сказала: “їх вистачило б лише на дорогу додому”. Увечері 
того дня, коли вона перевдяглася в жінку, вона зателефонувала 
матері, розповіла їй про все, що зробила, і, згідно з розповіддю 
Агнес, піддавшись на умовляння матері, повернулася додому того 
ж таки вечора автобусом у своєму новому жіночому вбранні. Ця 
поїздка була для неї приємною, сказала вона, бо якісь солдати 
стали залицятися до неї.
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Оказії переходу, які не можна адекватно 

проаналізувати за допомогою моделі гри

Існує багато оказій, які не відповідають різним умовам гри. 
Коли ми застосовуємо модель гри, щоб проаналізувати їх, цей 
аналіз приводить до структурних невідповідностей.

Один різновид такої оказії мав місце дуже часто: Агнес, 
діючи в манері “таємної учениці”, навчалася, як вона це висловила, 
“поводитись як леді”. Це відбувалося приблизно так: Агнес та парт
нери, з якими вона взаємодіяла, прагнули до якоїсь взаємно зрозу
мілої мети, тоді як водночас інша мета еквівалентної цінності, для 
досягнення якої робили свій внесок і інші люди, була відома лише 
Аґнес, і вона ретельно приховувала її. У протилежність епізодич
ному характеру оказій, що були описані перед цим, така оказія 
була позначена характером тривалості та розвитку. Крім того, її 
“правила” вивчалися в процесі актуальної взаємодії як функція 
актуальної участі і через готовність прийняти відповідні ризики.

Кілька осіб виділялися в її розповідях, у спілкуванні з якими 
вона не лише поводилася, як леді, а й навчалася від них 
поводитися, як леді. Важливим партнером-інструктором була для 
неї мати Біла, в чиєму домі вона проводила чимало часу як 
майбутня невістка. Мати Біла походила від голандсько-індонезій- 
ських предків і заробляла собі на життя ремеслом кравчині. 
Навчаючи Агнес готувати голандські страви, які були до вподоби 
Білові, вона навчала її також куховарського ремесла. Аґнес розпо
відала, що Білова мати навчала її шити жіночий одяг та розумітися 
на тканинах; вона навчала її, які сукні їй слід носити; вони обгово
рювали крамниці одягу, говорили про те, що слід, а чого не слід 
купувати, стилі, які личили Аґнес, та вміння вести домашнє 
господарство.

Аґнес розповідала про “довгі лекції”, які читав їй Біл у тих 
випадках, коли не схвалював якихось її дій. Якось надвечір він 
повернувся з роботи близько п’ятої пополудні й побачив, що вона 
засмагає на моріжку перед її помешканням. Вона багато чого 
навчилася, вислухавши його деталізовані й сердиті повчання про 
те, наскільки це “виставляння себе напоказ перед усіма цими 
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чоловіками, що повертаються додому з роботи” було образливим 
для нього, але приємним для інших чоловіків.

За іншої оказії вона вислухала лекцію від Біла про те, як 
повинна леді поводитися на пікніку. Він зробив це, сердито 
аналізуючи погану поведінку товаришевої дівчини, котра, як він у 
гніві розповідав, хотіла все робити по-своєму, висловлювати свою 
думку, тоді як їй слід би було мовчати, говорила різким тоном, 
хоча їй слід би було бути лагідною, скаржилася й нарікала замість 
того, щоб сприймати речі такими, якими вони є, демонструвала 
свій розум, замість демонструвати невинність, поводилася вульгар
но замість відмовитися від будь-яких претензій на рівність із 
чоловіками, вимагала, щоб їй прислуговували, замість робити все 
можливе, щоб її обранець відчував радість і втіху. Аґнес схвально 
процитувала слова Біла: “Не думай, що інші стануть на твій бік, 
коли ти поводишся в такий спосіб. Вони співчуватимуть бідоласі, 
який так невдало обрав собі подругу. Вони думатимуть — і де це 
він її відкопав!”

Зі своїми сусідками по кімнаті та в ширшому колі подруг 
Аґнес обмінювалася плітками, вони базікали про чоловіків, вечір
ки, обговорювали побачення, які вже відбулися. Вона не тільки 
стала на позицію пасивного вислуховування повчань, але вона 
також навчилася розуміти цінність пасивного прийнятгя як дуже 
цінної властивості жіночого характеру. Суперництво з кузиною 
завдавало їй не тільки шкоди, воно будо для неї дуже повчальним, 
примушуючи її замислитися над вадами, які були притаманні її 
кузині, й прагнути набути якості, що контрастували б із тими, які 
вона критикувала у своїй кузині.

За цих оказій від Аґнес вимагалося, щоб вона узгоджувала 
свої дії зі стандартами певної поведінки, зовнішнього вигляду, 
вміння, почуттів, мотивів та прагнень і водночас навчалася розумі
ти, що являють собою ці стандарти. Вивчати їх було для неї безпе
рервним проектом самовдосконалення. Вона мусила вивчати їх у 
ситуаціях, у яких інші ставилися до неї так, ніби вона знала їх як 
щось першочергове і самозрозуміле. Вона мусила вивчати їх у 
ситуаціях, у яких вона не могла показати, що вона їх вивчає. Вона 
мусила вивчати їх, беручи активну участь у ситуаціях, де передба
чалося, що вона знає ті речі, які вона тільки тепер вивчала.
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Дуже схожою на цю оказію таємного навчання була та, за 

якої вона дозволяла своєму оточенню постачати її відповідями на 
їхні ж таки запитання. Я назвав би ці випадки “практикою поперед
нього слідування”. Це відбувалося, я із жалем мушу це визнати, з 
прикрою частотою в моїх розмовах із нею. Коли я, готуючи цю 
статтю, перечитував стенографічні записи і знову слухав наші 
розмови, записані на магнітофон, я був приголомшений великою 
кількістю випадків, коли я не міг зрозуміти, чи то Аґнес сама 
відповідала на мої запитання, чи вона зрозуміла з моїх запитань 
або, ще важливіше, з більш витончених алюзій, які вона вловлю
вала до або після запитань, якими мають бути відповіді на них. У 
цьому плані, можна згадати й про ситуацію, яка виникла під час 
медичного огляду, коли вона наймалася на службу до страхової 
компанії, і лікар, який здійснював огляд, став обмацувати їй живіт. 
Аґнес була непевна, що саме він “хотів там намацати”. Може він 
намацував її жіночі органи (звичайно ж, їх у неї не було) “або щось 
тверде”. На всі його запитання, чи їй не боляче, вона відповідала 
заперечливо. “Коли він не сказав нічого, то я вирішила, що він 
ніяких відхилень у мене не знайшов”.

ГЦе одну сукупність оказій складали ті випадки, коли їй 
доводилося брати участь у дружніх розмовах, а вона не мала чого 
розповісти партнерові по розмові ані зі своєї біографії, ані зі свого 
досвіду спілкування з ровесниками. Як висловилася Аґнес: “Чи 
можете ви собі уявити, скільки порожніх років доводилося мені 
чимось заповнювати? Шістнадцять або сімнадцять років свого 
життя я повинна була якось відновити. Мені доводилося бути дуже 
обережною, коли я намагалася щось розповісти, аби не бовкнути 
щось несусвітне... Тож я ніколи не кажу чогось такого про своє 
минуле, що могло б наштовхнути мого співрозмовника на думку, 
яким воно насправді було. Я говорю на цю тему дуже мало. Я не 
кажу нічого такого, що можна було б зрозуміти хибно”. Аґнес 
сказала, що з чоловіками вона вміла показати себе цікавим співроз
мовником, заохочуючи своїх партнерів більше розповідати про 
себе. Партнери-жінки, сказала вона, пояснювали загальний і неви- 
значений характер її біографічних реплік, які вона ронила з прияз
ною недбалістю, її лагідною вдачею та її скромністю. “Вони, певно, 
думають, що я просто не люблю розповідати про себе”.
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Було чимало оказій, що мали таку структуру, яка не містила 

в собі жодного критерію досягнення мети, що відповідав би 
характеристикам гри. Натомість успіх у рамках нинішніх взаємодій 
залежав від установлення та підтримання цінного й привабливого 
характеру, від таких дій у нинішній ситуації, що були б сумісні з 
прецедентами та перспективами, які формулював виявлений харак
тер і для яких нинішні прояви були документальними свідченнями. 
Наприклад, Аґнес сказала, що після того як вона стала працювати 
на страхову компанію, їй незабаром стало очевидно, шо їй 
доведеться покинути цю роботу. Її обов’язки були нудними, вони 
не вимагали професійної майстерності, і було мало шансів зробити 
кар’єру. Невеличкі новації, які вона запровадила для того, щоб 
зробити свою роботу цікавішою, принесли лише тимчасову полег
кість. Вона дуже хотіла підвищити свою професійну майстерність і 
надати більшої привабливості своєму робочому стажеві. Із цих 
причин вона хотіла б покинути свою роботу й пошукати ліпшої, 
але мусила відмовитися від цього наміру через опір Біла. Вона 
бачила, що він не хоче прислухатися до її аріументів, а натомість 
схильний розглядати причини, що їх вона називала, як свідчення 
про її недбале ставлення до своєї роботи. Він переконував її, що 
для нього покинути роботу через такі причини було неприйнятним 
і якщо вона покине її, то це лише засвідчить її незрілість та 
безвідповідальність. Коли вона все ж таки пішла з цієї роботи, вона 
сказала на своє виправдання, що справа була не в ній. Її звільнили 
через тимчасове припинення діяльності фірми. Це була неправда.

До наступної сукупності оказій переходу можна включити ті 
випадки, які чинили особливо сильний опір аналізу, що застосовує 
моделі гри. Властивістю цих оказій є те, що вони наділені характе
ристиками безперервності й розвитку; ретроспективно-проспектив
ною значущістю нинішніх видимостей; тим, що кожен нинішній 
стан дій ідентичний за своїм значенням із ситуацією-як-вона- 
розвивалася-досі; це оказії, в яких прагнення Аґнес поводитись як 
природна, нормальна жінка було під хронічною загрозою або 
входило в очевидну суперечність з обставинами; і в яких не тільки 
вона була неспроможна залагодити проблему, а й ця проблема була 
поза контролем тих, із ким вона мусила мати справу. Усі такі



171 
ситуації, як за її розповідями, так і за нашими спостереженнями, 
були стресовими до крайньої межі.

Одна така “оказія” складалася з безперервних завдань, що їх 
Аґнес назвала “прагненням залишатися непоміченою”. Агнес роз
повіла, що це було для неї великою проблемою в середній школі. 
Вона розповіла, що “поводитись як годиться” вже не було її голов
ною турботою, і на зміну їй прийшла тривога, що її викриють. 
Проте, фактично, ця турбота значною мірою збереглася. Моє 
враження таке, що Аґнес сказала це тому, що ця проблема виникла 
в нашій розмові за певних обставин. Я порушив її, розповівши 
Аґнес про коментарі Е.П., пацієнта-чоловіка, на тему його постій
ного прагнення залишатися непоміченим. Я описав їй Е.П. як 
людину значно від неї старшу, що виросла й була вихована як 
жінка, а у вісімнадцять років зробила собі операцію кастрації для 
видалення рудиментарного пеніса. Я сказав Аґнес, що Е.П. і далі 
вдягається, як жінка, але хоче, щоб до нього ставились як до 
чоловіка; і що свою переміну Е.П. відбув лише кілька років тому. Я 
описав Аґнес зовнішність Е.П. і проілюстрував його турботу 
залишатися непоміченим розповіддю Е.П. про те, що “на нього 
завжди чатує ця прикрість”. Він мав на увазі ситуацію, коли до 
нього в барі підходить якийсь чоловік і запитує: “Пробачте, друже, 
я і мій приятель отам побилися об заклад. Ви чоловік чи жінка?” 
Аґнес негайно відзначила “ненормальність” Е.П. і категорично 
заявила, що між нею і Е.П. немає анічогісінько спільного, і тому 
немає ніякого сенсу проводити між ними якесь порівняння. У 
цьому контексті вона й сказала, що проблема, як залишитися 
непоміченою, перестала бути для неї проблемою.

Аґнес описала проблему “залишатися непоміченою” в 
середній школі, розповівши про те, як вона намагалася нікому не 
впадати там у вічі: вона ніколи не їла у шкільній (дальні; не 
вступала до жодного клубу; намагалася стримувати свої фізичні 
рухи; здебільшого уникала розмов, десятою дорогою обминаючи 
“тих хлопців, які здавалися мені підозрілими”; носила простору 
вільну сорочку, дещо більшу за її розмір, і сиділа, згорнувши руки 
перед собою, нахиляючись над партою так, щоб її грудей не було 
видно; уникала обирати собі друзів як серед хлопців, так і серед 
дівчат; сиділа в найдальшому кутку в кожному з класів і не брала 
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участі в тих розмовах, які точилися в класній кімнаті, тож, як 
сказала Аґнес, “протягом цілого дня я могла не зронити й слова”; 
дотримувалася суворого часового розпорядку та розпорядку своїх 
рухів у школі та поблизу школи, тож, як розповідає Аґнес, вона 
завжди заходила на шкільне подвір’я крізь одну й ту саму хвіртку, 
входила до школи крізь одні й ті самі двері, ішла однією й тією 
самою стежкою до свого класу, заходила туди в одну й ту саму 
хвилину, виходила зі школи крізь одні й ті самі двері, ішла тією 
самою стежкою додому і таке інше. Усе це вона розповіла у 
відповідь на моє запитання: “Чи з тобою бодай одного разу тоді 
сталося щось надзвичайне?”, коли вона мені сказала: “Чогось 
надзвичайно поганого конкретно я не пригадую, але мені завжди 
було погано, бо я знала, що ці речі приховати, по суті, неможливо... 
Моя зовнішність, мій загальний вигляд... Було цілком очевидно, що 
в мені нема нічого чоловічого, по-справжньому чоловічого”. Попри 
все це, Аґнес одягалася дещо ризиковано. Вона сказала, що 
“вдягалася майже однаково”, як у початковій школі, так і в 
середній. Її типове вбрання складалося з білих вельветових штанів 
і сорочки, відкритої біля шиї, яку вона носила на зразок вільної 
блузки. Як з’ясувалося, вільна блузка - це був засіб, підказаний 
братом. Навіть, коли груди в неї почали рости, вона туго запихала 
свою блузку під штани. Вона покинула цю звичку лише тоді, коли 
брат поставився до цього дуже несхвально. Брат був на кілька років 
старший від неї і ходив до тієї самої школи. Він був збентежений її 
зовнішністю, що мала явно жіночі обертони, і став сварити її за те, 
що вона вдягається, як дівчина. Брат намовив її, щоб вона стала 
носити сорочку навипуск. Саме брат також почав дорікати їй, що 
вона носить свої книжки, як дівчина, й показав, як носять книжки 
хлопці й наполіг, щоб вона носила їх саме так.

Ще одним прикладом “оказії безперервного розвитку” 
можна назвати ту ситуацію, коли їй довелося зіткнутися з опініями 
друзів, сусідів та родини після повернення з Мідвест-Сіті. Це були 
ті кола, що, як поскаржилася Аґнес, “усе знали про неї від самого 
початку”. У першій частині своїх коментарів, коли ми торкнулися 
цієї теми, вона категорично заявила, що проблема “як лишатися 
непоміченою”, вже не була для неї проблемою, “навіть коли я 
повернулася з Мідвест-Сіті”. Трохи згодом у цій розмові, коли я
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запитав у неї напрямки, що сказали і як поставилися до неї її мати, 
брат, сестри, колишні друзі, друзі її матері та сусіди після її 
повернення, Аґнес сказала: “Я настільки змінилася, що ніхто в 
місті не знав, як поставитися до цього”. Після того як вона додала: 
“Усі поставилися до мене добре; краще, аніж вони ставилися до 
мене раніше, й вони мене прийняли. Вони лише хотіли зрозуміти, 
як таке могло статися”, вона змінила тему розмови. Але час від 
свого повернення з Мідвест-Сіті й до поїздки в Лос-Анджелес вона 
описувала як “жахливий”. Вона нічого не сказала про свій 
трудовий досвід на першій роботі в рідному місті. В одній із 
пізніших розмов вона сказала, що ніколи не повернеться до рідного 
міста. Після того як у Медичному Центрі Каліфорнійського універ
ситету Лос-Анджелеса їй зробили операцію кастрації, вона говори
ла про те, як їй хочеться покинути Лос-Анджелес, бо вона відчува
ла, що про неї тут знають надто багато і надто багато людей знають 
її історію - “усі ці лікарі, медсестри, інтерни і геть усі”.

До цієї ж таки ситуації входило її суперництво з кузиною 
Алісою і те сполучення суперництва та взаємного несхвалення, що 
виникло між Агнес та її невісткою. Коли вона повернулася з 
Мідвест-Сіті, то своє відверте несхвалення висловили їй невістка, 
тітка, а передусім її брат, який постійно допитувався, коли вона має 
намір “припинити все це”. Аґнес сказала, що ці спогади для неї 
болючі, і їй дуже гірко згадувати про це. Щоб домогтися від неї 
якихось коментарів на цю тему, мені довелося докласти неабияких 
зусиль, що привели до вельми сумнівних результатів, бо мені 
здалися не вельми переконливими її категоричні заперечення та 
ідеалізований погляд на деякі ситуації. Вона або знай повторювала: 
“Вони прийняли мене”, або заперечувала, що вона могла знати про 
те, що інші про все це думали.

Інша така “оказія” мала у своїй основі непереконливу 
поведінку всіх сторін, причетних до події, яка глибоко вразила 
самолюбство Агнес, а саме, домовленості про те, що після того як 
вона покинула середню школу, вона мала продовжити начання під 
керівництвом домашнього вчителя, якого надавала в подібних 
випадках система державної шкільної освіти. Аґнес не повернулася 
до середньої школи у вересні 1957 року, який мав стати останнім 
роком її навчання. Натомість, згідно з розповіддю Аґнес, її мати
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домовилася із заступником директора середньої школи, щоб 
система державної освіти виділила вчителя, який би щодня 
приходив до них додому. Аґнес дуже ухильно відповідала на мої 
запитання, про що саме говорили вони з матір’ю на цю тему і якої 
згоди вони досягли чи не досягли про її подальше навчання та її 
вчителя. Аґнес стверджувала, що вона нічого не знала про цю 
домовленість, і запевняла, що їй невідомо, як поставилася мати до 
такого варіанту і про що там вона конкретно говорила із 
заступником директора. Крім того Аґнес запевняла, що вона не 
може пригадати, як довго тривала кожна із сесій домашнього 
навчання і скільки часу тривали домашні візити вчителя. Її ухиль
ність та очевидна амнезія її пам’яті навіяли нам відчуття, що ці 
спогади були саме тими спогадами, які їй дуже не хотілося 
ворушити. Аґнес описала, хоч і дуже коротко, період, протягом 
якого її навчав домашній учитель, як період постійних непоро
зумінь та хронічного конфлікту з матір’ю. Уже з перших моїх 
розпитувань про ці непорозуміння вона стала на ту позицію, що 
хоч вона й мала багато часу й, озираючись тепер назад, бачить, що 
могла б зробити значно більше, ніж вона зробила, а проте “Я 
почувалася гак, ніби мене замкнули... Я хотіла виходити з дому, 
зустрічатися з людьми і цікаво бавити час. До своєї поїздки в 
Мідвест-Сіті у мене й на думці не було покидати дім. Після того як 
я повернулася звідти, мені хотілося повсюди ходити, хотілося 
зануритися в суспільне життя, частіше бувати на людях, а я мусила 
сидіти безвихідно вдома й нічого не робити”. Разом із цими слова
ми Аґнес видала короткий коментар, що той учитель, який до неї 
приходив, навчав також інших учнів, котрі, як описала мені їх 
Аґнес, були “у чомусь ненормальними”. Добре пам’ятаючи про 
загальне небажання Аґнес розглядати свій стан як стан особи 
ненормальної, я мав таке відчуття, що вона відмовлялася багато 
говорити на цю тему, виходячи зі свого загального небажання 
визнати себе “ненормальною”, а також своєї переконаності в тому, 
що якби не вороже довкілля, яке не хотіло її зрозуміти, то вона 
могла б діяти й почуватися “природно й нормально”.

Одна з найдраматичніших оказій, яку не можна проаналі
зувати за правилами гри, виникла після операції кастрації і тривала
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приблизно півтора місяця після неї58. Як тільки Аґнес почала 
одужувати в лікарні, після того як їй зробили операцію, вона

58 Примітка: Наступний альтернативний опис двотижневого періоду, що настав відразу 
після операції, був зроблений Робертом Дж. Стопером. Причини, чому я включив його 
до своєї статті стануть очевидними в кінці дослідження.
“Одна з найдраматичніших оказій, які не можуть бути проаналізовані за правилами гри, 
виникла, після операції кастрації і тривала приблизно два місяці. Відразу по закінченні 
операції Аґнес доклала всіх сусиль, щоб зберегти свою таємницю, - вона сама заходила
ся лікувати свою піхву, роблячи собі прописані їй сидячі ванни та перебинтовуючи свою 
рану. Вона наполягла на тому, щоб робити це за відсутності медсестер та працівників 
лікарняної обслуги, що могло тільки посилити ворожість, яку медсестри відчували до 
неї. Відразу після операції в неї почалися ускладнення: білатеральний тромбофлебіт ніг, 
цистит, звуження зовнішнього отвору уретри й, попри пластичну форму, яка була 
вставлена у піхву під час операції, тенденція отвору піхви судомно звужуватися. Після 
операції у неї також виникла необхідність у кількох дрібних хірургічних втручаннях для 
полегшення цих ускладнень, а також для того, щоб підрівняти й підчистити колишню 
тканину калитки й надати зовнішнім соромітним губам більш нормального вигляду. 
Попри пластакову вкладку, канал нововиготовленої піхви мав тенденцію стулятися і 
зростатися, що вимагало постійного маніпулювання вкладкою та щоденних розтягувань 
Усі ці маніпуляції не лише завдавали болю або інших незіручностей, хоч і були дрібни
ми, проте самою своєю частотою розбуджували дедалі сильнішу тривогу, що хірургічна 
процедура не приведе до бажаного результату, а саме, до нормального функціонування 
та нормального вигляду системи жіночих геніталій. Хоча ці прикрі наслідки дбайливо (і, 
в кінцевому підсумку, успішно) лікувалися, але на той час, коли вона могла вже 
виписатися з лікарні, вони ще не були цілком усунені. Коли вона повернулася додому, 
то протягом першого тижня існувала велика небезпека неконтрольованого витоку сечі 
та калу. Крім того, через біль, вона мусила обмежувати свою фізичну діяльність. Цистит 
не вдалося вилікувати відразу, він тривав близько двох тижнів, із неприємними симпто
мами, від дуже великої частоти сечовипускання, нетримання сечі, печії під час 
сечовиділення до нападів гострого болю в зоні тазу.
Через два тижні після хірургічного втручання з’явилася низка інших неприємних 
симптомів. Її дедалі більше опановували слабкість і втома, вона була млявою, втрачала 
апетит, втратила багато ваги, так що її груди та стегна помітно зменшилися в об’ємі, 
шкіра втратила свіжість, вона була вже не гладенька й жовта, як віск; вона втратила 
інтерес до своїх статевих проблем, її досить швидко стала опановувати депресія, й часто 
несподівано та невтримно вона починала плакати. Коли ми вперше побачили її, після 
того як вона повернулася з лікарні додому, вона описала нам саме цю картину. Це було 
схоже на досить типову депресію середньої тяжкості. Це давало поважні підстави 
припустити, що було вчинено якусь помилку. Операцію було зроблено передусім із 
психологічних причин; медичний персонал дійшов висновку, що її ідентичність була 
сильно спрямована в жіночому напрямку і що жодне лікування ніколи не зробить її 
чоловіком. До того ж, усі відчували, що, поза всяким сумнівом, вона була цілком щира у 
своєму розпачі щодо своєї аномальної анатомічної ситуації і у своїх почуттях, що якби 
хтось удався до спроби зробити її чоловіком, то ця спроба була б марною і лише 
вкинула її б у ще глибший розпач або й штовхнула б на самогубство. Коли пацієнт 
вимагає чогось такого, чого він справді хоче, то завжди існує можливість, що в його
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бажанні значно більше невпевненості, аніж це видно, і в обов’язки експертів, які 
оцінюють ситуацію, входить довести, що такої невпевненості не існує. Ми якраз не 
мали жодного сумніву, що наша оцінка була повного й адекватною, і вона свідчила про 
те, що ця пацієнтка була гак само переконана у своїй жіночості, як і більшість анато
мічно нормальних жінок і якщо в ній і була присутня якась латентна чи рудиментарна 
чоловічість, то вона була не більшою у своєму обсязі або якості, аніж та, яку ми 
знаходимо в анатомічно нормальних жінок. Якщо ця наша оцінка була хибною, тоді слід 
було сподіватися, що абсолютний характер операції кастрування, безповоротний і 
остаточний факт втрати чоловічих геніталій міг би, коли пацієнт збагнув би, що нічого 
повернути не можна, спричинити сильну психологічну реакцію, але це могло статися 
лише в тому випадку, якби прихована чоловічість та підсвідоме прагнення бути чоло
віком, було достатньо сильним і якби ми його прогледіли.
Тому, маючи перед собою пацієнта у стані досить тяжкої депресії, ми мали певні 
підстави вважати, що у своїй оцінці ситуації припустилися помилки і що пацієнт тепер 
пригнічений тим, що втратив ознаки своєї чоловічості. Тому незаперечна очевидність 
усіх цих класичних симптомів депресії навряд чи могла принести радість дослідникам. 
І Іроте під кінець своєї розповіді вона згадала ще про один симптом. Вона сказала, що 
все частіше бувають випадки, коли вона несподівано й рясно пітніє, і це спігніння 
супроводжується дуже своєрідним відчуттям жару, який починається в пальцях ніг і 
швидко підіймається вгору, по її ногах, тулубу до обличчя. Ці напади жару вона 
переживала внаслідок хірургічної менопаузи. Коли було зроблено операцію й видалено 
яєчка, джерело естрогенів, яке створювало всю складну анатомічну картину вторинних 
статевих характеристик жінки, було усунуте. Тому в неї розвинувся гострий менопау- 
зальний синдром, який нічим не відрізнявся від тих, що їх часто можна спостерігати в 
молодих жінок, у яких видалено яєчники. Кожен із вищезгаданих симптомів може бути 
пояснений раптовою втратою естрогену (хоча це зовсім не означає, що менопаузальний 
синдром в анатомічно нормальних жінок зазвичай пояснюється лише на основі змен
шення кількості естрогену). На цьому етапі гормональний аналіз показав збільшення в 
сечі гормона ФСГ і відсутність у ній естрогенів. До Агнес негайно застосували терапію 
відновлення естрогену і всі з указаних вище знаків та симптомів зникли. Вона вийшла з 
депресії, в неї знову з’явився інтерес до життя і статевий потяг; її груди та стегна 
повернулися до свого нормального об’єму; шкіра знову набула властивого жіночого 
вигляду - і так далі.
Тут, мабуть, варто коротко згадати про патологічні аспекти наявності в неї яєчок. Вони 
дуже відрізнялись від яєчок нормального чоловіка в результаті хронічної присутності 
естрогену в зоні їхньої діяльності, тому, коротко кажучи, в Аґнес не було виявлено 
ніяких ознак виробництва продуктивної сперми. Невелику кількість дегенеративних та 
абортивних форм сперматогенезу було знайдено в клітинах, які відхилялися від норми. 
Проте не було виявлено ніякої пухлини й не було ніяких ознак гермафродитної залози 
(тобто такої, в якій яєчникова та тестикулярна тканина існували б в одному органі). 
Ендокринолог дійшов висновку, що Аґнес “показувала клінічну картину, в якій надли
шок естрогену накладався на субстрат нормального чоловіка”. Чого ніхто не міг поясни
ти і що робило її унікальним прикладом серед випадків, описаних в ендокринологічній 
літературі, то це те, що навіть в умовах виробництва значної кількості естрогену, чого 
було цілком досить для утворення в ній вторинних характеристик жіночої статі, 
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захотіла самостійно доглядати свою піхву, щоб якомога менше 
розголошувати свою таємницю, тож сама робила прописані їй 
сидячі ванни і сама перебинтовувала рану. Вона наполягла на 
цьому, щоб не користуватися послугами медсестер та інтернів, 
яких вона терпіти не могла. Якщо вірити її розповідям, то сестри 
теж її не терпіли. Піхва погано гоїлася. Незабаром після операції в 
ній розвинулася інфекція. Велику пластикову форму розмірів 
пеніса довелося звідти витягти, щоб полегшити загоювання, але в 
результаті утворилися спайки, і канал стулився по всій своїй 
довжині, включаючи й отвір. Обіцяну глибину було втрачено і як 
сам хірург, так і Агнес під його керівництвом, намагалися відно
вити її за допомогою ручних маніпуляцій. Ці зусилля завдавали 
Аґнес гострого болю. Протягом майже тижня, після того як її 
виписали з лікарні, вона ронила краплі сечі й калу, з періодичною 
втратою фекального контролю. Її рухи були болючими й обмеже
ними. Нова піхва вимагала майже постійної уваги та догляду. Піхва 
злиплася з сечовим міхуром, а разом вони давили на нижню кишку, 
надсилаючи змішані сигнали, тож коли сечовий міхур наповню
вався сечею й розтягувався, їй хотілося випорожнитися.

У сечовому міхурі розвинулася інфекція. Вона супроводжу
валася постійним болем і періодичними сильними спазмами жи
вота. Ампутація яєчок порушила андрогенно-естрогенний баланс, 
що спричинилося до швидких і непередбачуваних змін настрою. 
Почалися гострі суперечки з Білом, який незабаром утратив 
терпець і погрожував покинути її. Хоча вона доклала всіх зусиль, 
щоб переконати матір не приїздити до Лос-Анджелеса, незабаром 
для Аґнес стало очевидним, що ситуація виходить із-під її 
контролю і що сама вона неспроможна як слід доглянути себе під

розвиток пеніса нормального розміру на етапі статевого дозрівання не урвався. Сьогодні 
ми не знаємо адекватного пояснення для цієї аномалії.
Ми мали всі підстави припустити, що напади депресії були спричинені лише великою 
втратою естрогену після кастрації. Раніше з Агнес такого ніколи не траплялося; після 
введення в її організм естрогену, ці прикрі відчуття зникли й більш ніколи не повто
рювалися. Відтоді вона приймає певну дозу естрогену щодня.
Аґнес після цього мусила знову лягти до лікарні для подальшого лікування цистіту та 
невеличкої операції, щоб повністю розкрити канал піхви. Наступний курс її лікування, 
як у хірургічному, так і в ендокринологічному плані, не призвів до якихось ексцесів. 
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час свого одужання. Усвідомлення цієї ситуації спричинило додат
кову тривогу, що коли приїде її мати, то Аґнес навряд чи вдасться 
домогтися, щоб Біл та його родина не довідалися про останню 
жахливу таємницю, яку Аґнес та її мати знали, а Біл та його родина 
не знали, тобто що Аґнес виросла й була вихована як хлопець. 
Доти, доки її знову не поклали до лікарні для лікування спазмів 
сечового міхура, вона доглядала свою піхву та одужувала від 
загальної хвороби, проводячи дні в ліжку в домі Біла, а ввечері 
повертаючись до власного помешкання. Отож було необхідно 
якось уберегти свою таємницю від матері Біла, якій вона сказала 
тільки, що зробила операцію з причини “жіночих проблем”. На 
додачу до всього, вона страждала від помірковано тяжкої депресії, 
що супроводжувалася плачем, тривогою, нападами глибокої туги, 
що були для неї дивними та незвичними й цілком непередбачува- 
ними. Біл сварився на неї за те, що вона надто переймається своєю 
хворобою, і допитувався, хоч вона й не відповідала, чи вона 
справді погано почуває себе фізично, чи вона “й народилася такою 
скиглійкою”. Вона скаржилася мені, що її думки та почуття втра
тили свою гостроту, що їй було важко зосередити їх на чомусь, що 
її увага легко розпорошувалася і що пам’ять зраджувала її. Нове 
ускладнення полягало в тому, що вона стала боятися своєї депресії 
і не раз думала про те, що “починає божеволіти”.

Після одного особливо гострого нападу спазмів сечового 
міхура її знову поклали до лікарні й почали лікувати. Спазми вда
лося притлумити; їй стали робити ін’єкції тестостерону; інфекцію 
сечового міхура пощастило взяти під контроль; канал піхви було 
розкрито й прописано режим спочатку ручних маніпуляцій каналу, 
а потім маніпуляцій із застосуванням пластикового пеніса. Через 
приблизно півтора місяці депресія повністю минула. Піхва загою
валася, залишилася лише гостра чутливість і завдяки ретельним 
зусиллям Аґнес, що працювала з пластиковою формою, вона 
досягла глибини в п’ять дюймів і була спроможна прийняти пеніс у 
півтора дюйми діаметром. Сварки з Білом притихли й замінилися 
чеканням і Аґнес, і Біла, кола піхва стане готова для статевих 
зносин. Аґнес описала їхні стосунки такими словами: “Тепер усе не 
так, як було на початку. Тепер у нас із ним таке відчуття, ніби ми 
давно одружені”.
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Було легко переконатися, що все розмаїття оказій, які можна 

було аналізувати з погляду гри і які не можна було аналізувати з 
погляду гри, мали місце тоді чи тоді або в один спосіб чи в інший, 
коли Аґнес описувала свої взаємини з Білом. Якщо для Агнес усі 
дороги вели до Рима, то цією точкою, до якої вони всі сходилися, 
був її хлопець. Щоб проілюструвати цю ситуацію, в процесі однієї 
з наших розмов, на моє прохання Аґнес детально описала всю 
низку подій одного особливо нічим не прикметного дня і розгля
нула для кожної з них можливість діяти не так, як вона діяла. Низка 
причин і наслідків, які вона мені описала, вела до Біла, а від нього 
- до її таємниць та її “проблеми”. Це сталося незалежно від того, 
що “низка” почалася з подій найбуденнішого характеру. Потім я 
попросив Аґнес почати з чогось такого, що здавалося їй надзвичай
но важливим, уявити собі щось таке, що могло змінити це на гірше 
і сказати мені, що тоді сталося б і таке інше. Вона сказала: “Най
ліпше, що зі мною сталося в моєму житті, - це Біл”. Тоді ми обоє 
засміялися з неефективності моєї спроби відвести її думки від Біла.

Біла ми обговорювали в кожній із наших розмов. Якщо 
йшлося про те, наскільки вона вірить у себе як у жінку, образ Біла 
маячив поруч, як того, з ким вона могла почуватися “природною і 
нормальною”. Коли вона говорила про свою зневіру, про те, що 
вона недоброякісна жінка нижчого ґатунку, Біл подавав їй приклад 
оказії, коли вона переживала ці почуття особливо гостро, бо крім 
лікарів, він був єдиною людиною, якій вона самохіть розповіла про 
свій стан. Після того, як вона йому відкрилася, її відчуття своєї 
жіночої ненормальності було почасти заспокоєне, коли Біл почав 
запевняти її, що вона не повинна почувати себе жінкою нижчосорт- 
ною, що пеніс це проблема, якій вона не могла зарадити, і, в 
усякому разі, це пеніс не сексуальний, це ніби пухлина або “якась 
ненормальна мозоля”. Біл був незмінно присутній у її розповідях 
про пошуки роботи, про ставлення до своєї служби, про робочу 
дисципліну, про заробітки, про шанси зробити кар’єру, про досяг
нення на службовій арені. Я вже згадував про те, як він прочитав їй 
цілу “лекцію” про те, як повинна поводитися справжня леді, у якій, 
навіть не здогадуючись про те, що її навчає, він робив саме це. Біл 
мав прямий або непрямий стосунок до ситуацій, які виникали після 
виконання нею своїх обов’язків по домашньому господарству, до 
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їхніх домашніх взаємин, до її поведінки з незнайомими людьми, до 
її поведінки в Лас-Веґасі, до тих випадків, коли він заохочував її 
зробити операцію і наполягав, щоб вона “не зв’язувалася з тими 
лікарями, що працюють у Медичному Центрі університету, бо вони 
хочуть лише провести над тобою досліди”, щоб вона відмовилася 
від послуг цих медиків і знайшла собі лікаря, який би справді про 
неї дбав, він був присутній на всіх її любовних побаченнях, на всіх 
дружніх посиденьках, він був поруч у кожну з тих хвилин, коли 
вона мріяла про одруження, він був із нею разом скрізь і завжди.

Я вже згадував раніше, що оказії переходу втягували Аґнес 
у роботу, спрямовану на здобуття статусу природної нормальної 
жінки, який вона собі приписала. Присутність Біла в цій роботі 
пом’якшувала міркування вузької корисності та інструментальної 
ефективності при виборі її стратегій та в її оцінці легітимності її 
процедур та їхніх результатів. Серед її розповідей ті, які вклю
чають у себе Біла, незмінно чинять найбільший опір їхньому 
аналізу з погляду гри. Одна з найупертіших структурних невід
повідностей, які виникають, коли ми застосовуємо до них аналіз на 
основі моделі гри, - це історико-перспективний характер спільної 
біографії, що утворилася на основі їхніх інтимних взаємин, і дифуз
ний характер, у який могли користуватися й користувалися нею 
обоє. Саме дифузна релевантність цієї біографії допомагає зрозу
міти, як розпачливо боялася Аґнес, що Біл розкриє її таємницю, і як 
дуже їй не хотілося розповідати мені про те, як усе ж таки він про 
все довідався. Лише наприкінці наших розмов і то лише одного 
разу, коли я дуже наполягав, вона розповіла мені цю історію і 
розповіла про це як про свою поразку, причому розповіла з велики
ми прогалинами. їхня спільна біографія також допомогла нам зро
зуміти, як можливість розкриття поступово ставала для неї неуник- 
ною і як це розкриття дуже швидко стало набувати пропорцій 
глибокої агонії.

Я обмежу свою увагу двома оказіями, на початку кожної з 
яких Біл ставив своє запитання, а Аґнес, не маючи ніякої змоги 
уникнути цієї ситуації і саме тому, що в неї не було іншого вибору, 
як залишатися в її рамках, переживала справжню агонію, не 
знаючи, як їй відповісти. До операції і ще до того, як Біл довідався 
про стан Аґнес, це запитання прозвучало так: “Чому ти не хочеш 
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спати зі мною?” Після того як він довідався чому, він поставив іще 
одне запитання, яке Агнес переказала мені так: “А навіщо тоді тобі 
всі ці балачки в Медичному центрі університету? Якщо лікарі в 
Медичному Центрі нічого не можуть тобі обіцяти, чому ти не 
покинеш їх і не підеш до звичайного лікаря, який зробить тобі те, 
що вони роблять усім іншим?”

Аґнес познайомилася з Білом у лютому 1958 року. Вона 
мала власне помешкання, Біл мав звичай приходити туди після 
роботи й залишався там до пізнього вечора. Вони багато обійма
лися та цілувалися. Дозволяючи Бідові пестити її та гладити, вона, 
проте, не дозволяла йому засунути руку їй між ноги. Спочатку він 
сварив її за те, що вона дражнить його. На перші прохання Біла, 
щоб вона дозволила голубити себе та увійти з ним у статеві 
зносини, Аґнес відмовляла йому, посилаючись на свою цнотли
вість. Таке пояснення його не задовольнило, оскільки, як розпові
дала Аґнес, вона віддавалася пестощам охоче й “палко”. (Вона 
заперечувала, що пестощі бодай один раз стимулювали в неї 
ерекцію.) Біл сказав, що порве їхні стосунки, якщо вона не дасть 
йому задовільного пояснення. Вона сказала йому, що стан її 
здоров’я не дозволяє їй входити в статеві зносини; що цю проблему 
не можна залагодити дуже швидко; що вона потребує операції; що 
після операції вони зможуть нормально кохатися. Вона говорила 
про свій “стан” лише загальними й туманними словами й цим 
розпалила цікавість Біла настільки, що одного разу він зажадав, 
щоб вона розповіла йому про свій стан із усіма подробицями. Вона 
відповіла, що не настільки обізнана, аби надати йому цю 
інформацію, але вона, мовляв розпитає про все свого лікаря в 
Нортвест-Сіті, який її лікує. Боячись, що Біл покине її, Аґнес 
повернулася до Нортвесг-Сіті, де попросила лікаря, який її лікував, 
написати Білові листа про її стан. У листі лікаря, який він написав 
лише з наміром допомогти Аґнес, говорилося лише загальними 
словами про “стан”, який не можна буде поправити, поки їй не 
виповниться 21 рік, бо якщо зробити операцію раніше, то це 
становитиме ризик для її життя, що, звичайно ж, було неправдою. 
Хоча Біл нічого цього не знав, відповідь лікаря, проте, не 
задовольнила його. Він став наполягати, щоб вона сказала йому 
точно, яка в неї проблема, і після прикрої сварки, яка відбулася 
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після його невдалої спроби статевого контакту, поставив це за 
умову їхніх подальших зустрічей та можливого одруження. Вона 
ще раз спробувала вгамувати його, сказавши, що її проблема вселяє 
їй огиду, і Бідові теж стане бридко, коли він довідається про це, але 
він відповів: “Що там ти можеш мати таке гидке? Якусь пухлину?” 
Вона була переконана, що вибір у неї невеликий: або нічого не 
розповідати і втратити його, або все йому розповісти з надією, що 
він зрозуміє, а якщо ні, то знову ж таки втратити його. Зрештою, 
вона йому сказала правду. Я багато разів просив у неї розповісти 
мені, як він переконався в тому, що вона каже правду - наприклад, 
чи вона показала йому, як там воно в неї є, - але щоразу вона 
відмовлялася від будь-яких подальших пояснень. Вона наполягала 
на тому, що має право на приватне життя і за жодних обставин не 
стане розповідати про те, як він переконався у правдивості її слів. 
На моє запитання: “То що ж він усе-таки знає?” вона незмінно 
відповідала: “Він знає те, що знаєте й ви” або “Він знає все, що 
знають лікарі”. Більше нічого розповідати вона не хотіла. Аґнес 
сказала, що до розкриття своєї таємниці “я була наче на 
п’єдесталі”. Після того й відтоді, сказала вона, вона вже не могла 
відчувати, як відчувала до того, що вона - “його королева”. Аґнес 
сказала, що вони ходили оглядати вітрини крамниць, добираючи 
там меблі, та обговорювали плани весілля лише до розкриття. 
“Починаючи з квітня”, коли вона повернулася з рідного міста з 
листом від лікаря, між ними більше не було розмов про весілля, 
“бо щодо нас обох виникли сумніви”. Біл не повірив її розповіді. 
Пізніші розмови відбулися саме тому, що залишився сумнів. Щодо 
ситуації, яку мала на увазі Аґнес, коли сказала: “Більше не було 
між нами ніяких розмов”, то, певно, йшлося про те приниження, 
яке вона пережила, коли нарешті мусила сказати Білові, що між но
гами в неї теліпаються пеніс та калитка і що саме це було причи
ною всіх його невдалих спроб домогтися від неї фізичного кохання.

Відчуття того, що вона жінка нижчого сорту, яке опанувало 
її після цього вимушеного зізнання, спочатку супроводжувалося 
неприємною думкою, що, можливо, Біл “ненормальний”. Але вона 
відкинула це припущення, пригадавши, що Біл почав упадати за 
нею раніше, ніж довідався про її стан; пригадала вона й історії, які 
він розповідав їй про свої любовні пригоди та сексуальні успіхи;
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проти такого припущення свідчив і той факт, що він дивився на її 
пеніс як на “пухлину або щось таке” і що він почав умовляти її, 
щоб вона зробила операцію й привела себе до нормального стану. 
Не один раз під час наших розмов вона знову й знову повторювала, 
що не було нічого ані в його манерах, ані в зовнішньому вигляді, 
ані в характері, ані в ставленні до неї та інших жінок, ані в 
ставленні до чоловіків, що нагадувало б “гомосексуала”. Під гомо
сексуалами вона мала на увазі жінкуватих чоловіків, що також 
одягалися як жінки. Можливість такої “ненормальності” здавалася 
їй огидною, і вона знай повторювала, що не змогла б зустрічатися з 
ним далі, якби в неї була бодай найменша підозра, що він 
“ненормальний”. Після операції Аґнес один із інтернів урологіч
ного відділення, який був також лікарем-ординатором і лікував 
Аґнес, розповів нам про зовнішність Біла. Ординатор зустрівся з 
Білом одного дня, коли той виходив із палати Аґнес. Він відвідував 
її регулярно, коли вона лежала в лікарні. Ординатор розповів нам, 
що був вражений малим зростом Біла, витонченими рисами його 
смаглявого обличчя та манерами гомика. Виходячи з кімнати, Біл 
підморгнув ординаторові, й той прочитав у його погляді: “Ми з 
тобою знаємо, про що йдеться”. Нам не хотілося вірити розповіді 
ординатора, оскільки його неприязнь до Аґнес була очевидною з 
багатьох інших ситуацій. Він категорично заперечував проти рі
шення оперувати її, заявивши, що така операція була б і непотріб
ною, і неетичною. Він був переконаний у тому, що між Білом і 
Аґнес відбувалися анальні зносини, цю переконаність йому навіяла 
в’ялість її анального сфінктера. Що ж до невідомого походження 
естрогенів, то він віддавав перевагу гіпотезі, що Аґнес або сама- 
одна, або в спілці з іншими добувала їх із зовнішнього джерела. 
Попри всі наші спроби поговорити з Білом, той відмовився від 
будь-яких контактів із нами.

Що ж до другого запитання, то оказії переходу Аґнес 
складалися зі спроб пояснити Бідові, чому вона “обрала” лікарів із 
Медичного Центру Каліфорнійського університету. Це завдання 
виправдатися перед Білом за свої відвідини Медичного Центру 
виринало як тема майже в усіх наших розмовах, які відбувалися не 
тільки до операції, а й після неї також, хоча, звичайно ж, із різних 
причин. Біл наполягав, щоб вона примусила лікарів у Медичному
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Центрі лікувати її “без усякої нісенітної балаканини. Вони тебе 
просто морочать. Вони не збираються нічого робити. Ти потрібна 
їм для дослідів. Ти як морська свинка для них”. У відповідь на це 
Аґнес у своїх суботніх ранкових розмовах із нами просила ухва
лити остаточне рішення якомога скоріше. Вона знову й знову 
повторювала, що неспроможна сперечатися з ним, тому що “в 
певному розумінні, він мас рацію, цілковиту рацію. Але я знаю 
більше, ніж знає він”. (Вона мала на увазі те, що її виховали, як 
хлопця, і той специфічний інтерес, який ми мали до неї, їй 
доводилося приховувати від Біла, коли вони сперечалися.) Аґнес 
доводилося докладати неабияких зусиль, щоб якось погамувати 
нетерпіння Біла, вона переконувала його, що вона в правильних 
руках в університетському Медичному Центрі, але Біл ніяк не міг 
змиритися з повільністю процедури й таємничістю наших ранкових 
суботніх розмов, які вона пояснювала йому нашими наполяган
нями на здійсненні певних досліджень. Вона мусила терпіти його 
наполягання, що їй не слід дозволяти втягувати себе в “ці досліди з 
мавпами”, і вона не могла нічого заперечити йому, коли він казав, 
що оскільки в неї не все гаразд, вона повинна домогтися, щоб ми 
або щось зробили, або відпустили її. Проте, крім усього цього, 
Аґнес мала додаткову мету - домоггися, щоб їй зробили операцію 
компетентні й досвідчені люди за мінімальну плату або й зовсім 
безкоштовно, але для цього вона мусила погодитися на свою 
участь у дослідженнях, які торкалися не лише її анатомічного 
стану, що в ньому був такий зацікавлений Біл, але який становив 
лише невелику частку наших дослідницьких інтересів. Додатковий 
інтерес нашого дослідження був спрямований на той факт, що до 
сімнадцятьох років її виховували як хлопця. Тому Аґнес була 
неспроможна відповісти Бідові, бо, за її власними словами, “я це 
знаю, а він не знає. Тому він думає про мене, як мені здається, як 
про таку собі дурненьку дівчину, що приходить сюди і дозволяє 
лікарям морочити собі голову, які думають, о, нарешті нам до рук 
потрапило дівчисько, в якого не так багато олії в голові, й ми 
використаємо його для своїх дослідів... Це моя велика проблема, бо 
я не можу розповісти йому, про що справді йдеться, і я не можу 
довести йому, що він не має рації, і він залишається переконаним, 
що мислить правильно. Але ж і справді, якби я поводилася так, як
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це собі уявляє він, то він би мав цілковиту рацію. Тому мені 
доводиться просто чекати. Бо я знаю щось таке, чого він не знає. 
Тому мені доводиться просто чекати”.

Після операції Аґнес знову відчула, що їй бракує 
переконливих аргументів, бо вона була налякана своєю депресією і 
тими незліченними труднощами, які їй доводилося долати в перші 
кілька тижнів свого одужання. За її словами, замість одних проб
лем вона набула собі інші. Вона була налякана тим, що відбувало
ся. Крім усього іншого, вона потребувала певності, що вона “не 
збожеволіла”, і призналася, що відчуває велику полегкість, коли 
розмовляє з нами, але що вона цілком неспроможна пояснити свій 
стан Білові. Коли вона говорила на цю тему з Білом, він або 
сердився, або хотів почути від неї запевнення, що її психологічні 
проблеми були цілком спричинені фізичними змінами після 
операції і що насправді вона зовсім не така, тобто примхлива, 
дратівлива, плаксива, егоїстична і що це не був її “справжній” 
характер. Навіть після того, як її піхва майже загоїлася і депресія 
відпустила її, Аґнес не відмовилася від наших щотижневих розмов 
і навіть щиро прагнула, щоб вони тривали. Її неабияк непокоїв 
функціональний характер її піхви, і вона також ставила перед 
собою запитання, коли Біл повинен пообіцяти, що одружиться з 
нею: до статевого контакту чи після нього. Вона вважала самозро
зумілим, що вона повинна дозволити Бітові статевий контакт із 
новою піхвою до їхнього одруження. Як вона висловилася: “Саме 
для цього вона й призначена - для сексу”. Турбувала її й та непев
ність, яка опанувала її, бо вона відчувала, що їхні взаємини з Білом 
у чомусь змінилися, коли вона порівнювала їх із тими, якими вони 
були кілька місяців тому. Вона також відчувала, що в наступні 
місяці ці взаємини зазнають ще більших змін. “Тепер, - сказала 
вона, - ми з ним схожі на старих, давно одружених людей”. Десь у 
той час вона також висловила свою переконаність у тому, що ми 
знаємо про Біла більше, аніж знає вона, і знаємо значно більше, ніж 
кажемо. В одному з наших останніх інтерв’ю вона запитала, 
уперше в наших розмовах, чи не скажу я їй, якої я думки про Біла і 
чи мені не здається, що Біл “не зовсім нормальний”. Я відповів, що 
знаю про Біла тільки те, що вона мені розповідала про нього, що я 
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ніколи його не бачив і ніколи з ним не розмовляв і що з мого боку 
було б неетично висловлювати про нього якусь свою думку.

Те, що Аґнес здійснювала свій перехід із нами, було однією 
з характеристик того способу, в який ми здійснювали своє дослі
дження з нею, причому її проблема полягала в тому, щоб домог
тися компетентно зробленої, Гарантованої операції за низьку плату 
й не погоджуватися на досліди”, тобто, в її уявленні, зберегти за 
собою право не розголошувати своїх приватних таємниць. Тож хоч 
вона й погоджувалася на “всі ці тести” й погодилася перетасувати 
(^-колоду згідно з нашими інструкціями, було видно, що вона 
розповідає не всю правду. Аґнес було дозволено взяти (^-колоду 
додому, заповнити її там і повернути заповнену таблицю психо
логові наступного тижня. Аґнес сказала, що Біл неодмінно хотів 
подивитися, як вона перетасувала карти, “але я змішала карти, тож 
він нічого не виявив”. (Аґнес засміялася.) Іншим виміром її 
переходу з нами були ті “таємниці”, які Аґнес усе ж таки спро
моглася зберегти. Попри те, що вона відбула приблизно сімдесят 
годин розмов із нами трьома, а також додаткові розмови з різними 
членами персоналу урологічного та ендокринологічного відділень і 
попри той факт, що для того, аби здобути від неї інформацію, ми 
використовували як прямі, так і непрямі запитання, було щонай
менше сім критичних зон, у яких ми не довідалися нічого: (1) 
можливість користування якимсь зовнішнім джерелом гормонів; 
(2) природа й обсяг співпраці між Аґнес, її матір’ю та іншими 
особами; (3) будь-які відомості, не кажучи вже про детальний опис, 
що мали б стосунок до її чоловічих почуттів та її чоловічої 
біографії; (4) яке застосування мав її пеніс, крім випускання сечі; 
(5) у який спосіб сексуально задовольняла вона себе та інших, а 
насамперед свого хлопця, до операції та після неї; (6) природа її 
будь-яких гомосексуальних почуттів, страхів, думок та поведінки; 
(7) її думки про себе як про “фальшиву жінку”. Деякі подробиці 
того способу, яким вона здійснювала свій перехід із нами, можуть 
прояснитися з подальшого тексту, де обговорюються конкретні 
характеристики тих прийомів, які вона застосовувала.

Якщо Аґнес здійснювала свій перехід із нами, то можна з 
усією певністю стверджувати, що нерідко мені теж доводилося 
кудись переходити разом із нею. Не раз у розмовах між Аґнес і



187 
мною мені доводилося ухилятися від прямих відповідей на її 
запитання, щоб не виявити свою некомпетентність і зберегти 
довірчі взаємини з Аґнес. Наприклад, я був неспроможний сказати 
їй, існує чи не існує якась різниця між чоловічою та жіночою 
сечею. Її випадок мав кілька легальних аспектів, про які вона мене 
запитувала і які були для мене абсолютно очевидними як запи
тання, коли вона мені їх ставила, але ніколи раніш не спадали мені 
на думку, і я не мав найменшого уявлення, як на них відповісти. 
Коли вона мучилася розладом сечового міхура та кишечника, вона 
запитала, чи можу я сказати їй, скільки це триватиме і чого їй 
чекати далі. Кілька разів перед операцією, вона хотіла знати, чи 
можу я порадити, яке остаточне рішення їй приймати. Кілька разів 
вона хотіла довідатися від мене про подробиці операції та 
післяопераційного лікування. Вона ставила мені анатомічні запи
тання. Одне з них стосувалося таємничої “твердої грудки”, яку 
вона намацала в кінці каналу своєї нової піхви. Вона думала, що я 
спроможний відповісти їй, що то таке. Моя дружина писала 
дипломну роботу про гормональний релаксин та про його дію на 
симфіз лобка в морських свинок. Я ідентифікував тверду грудку як 
симфіз лобка й розповів їй, як діє релаксин, ефективно пом’як
шуючи цей хрящ, перед тим як новонароджені морські свинки 
проходять через канал піхви. Мені залишалося тільки палко споді
ватися на те, що я мав підстави перенести це явище на людей і моє 
пояснення не було цілковитою вигадкою, почасти тому, що мені 
дуже хотілося дати їй правдиву відповідь, але ще більшою мірою 
тому, що мені хотілося зберегти нашу дружбу, наші довірчі стосун
ки й відчуття, що ми були у спілці одне з одним, що між нами не 
існувало таємниць, тому що я вже знав про неї чимало приватних 
відомостей і ніщо з того, що вона могла мені сказати, не могло 
вплинути на нашу симпатію до неї або на наше бажання зробити 
все від нас залежне, щоб вона була щаслива і щоб їй добре велося. 
Тож моєю типовою реакцією на такі запитання було якомога 
точніше з’ясувати, що саме вона хотіла знати й чому, й переконати 
її, що я можу відповісти на її запитання, але що в її ж таки 
інтересах звернутися з ними до Столера, лікаря, бо відповіді на такі 
запитання мають для неї надзвичайну вагу, а тому вона повинна 
одержати їх від фахівця. Мушу зізнатися, що ця імпровізована
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відповідь спала мені на думку тоді, коли Аґнес уперше загнала 
мене в глухий кут. Проте, коли вона спрацювала, я обрав це як 
стратегію і на подальші подібні випадки. Але цікаво також відзна
чити, що, попри ці мої запевнення, Аґнес не могла запитати в мене, 
вона вочевидь знала, що не може запитати в мене, та і я не був го
товий відповісти їй правдиво, варто чи не варто було б міняти рі
шення про операцію, якби вона дала відповіді на сім пунктів, відпо
віді, які ми хотіли б почути від неї і яких вона ніколи нам не дала.

Огляд прийомів, до яких удавалася Аґнес

На відміну від гомосексуалів і трансвеститів, Аґнес була 
глибоко переконана, що вона природно, первинно, реально, у 
кінцевому підсумку, жінка. За цією її претензією не було ані іронії, 
ані маскування, що їх ми могли б помітити. Аґнес поділяла, у всіх 
його пунктах, погляд “людини нормальної”.

Проте між Агнес і людьми нормальними існували 
відмінності в тому, що люди нормальні могли заявляти такі 
претензії без будь-якої задньої думки, тоді як для неї ці претензії 
були пов’язані з непевними реакціями з боку інших. Свої претензії 
вона мусила підтримувати і скеровувати за допомогою проникли
вості, обміркованості, вміння, обізнаності, постійних репетицій, 
постійних роздумів, випробувань, аналізів, зворотного зв’язку 
тощо. Право ставитися до інших як природна жінка і вимагати, щоб 
інші ставилися до неї як до природної жінки вона виборювала 
через успішне маневрування ситуаціями, що були наповнені ризи
ком і непевністю. Дозвольте мені описати кілька з тих засобів, яки
ми вона домагалася забезпечення й гарантування своїх претензій.

Вона застосовувала свої прийоми в умовах знання про себе 
(і вони мотивувалися цим знанням), знання, яке майже за кожної 
оказії контакту з іншими вона не збиралася ділити ні з ким, навіть 
із людьми, які відігравали в її житті вельми важливу роль. Як я вже 
зазначав, вона розглядала це приховане знання про себе як щось 
таке, що принизить її і завдасть їй непоправної шкоди, якщо буде 
розкрите. Вона була реалістично переконана, що не знайде ані 
способу, ані засобів, якими вона змогла б “повернути до нормаль
ного стану” інших осіб, якби її таємниця відкрилася. У цьому
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плані, феномени переходу Аґнес підпорядковуються діяльності 
керівних уявлень у суспільних установах, що їх описує Ґофман59. 
Проте ця підпорядкованість має суто поверховий характер, що 
стане ясно в процесі дискусії.

59 Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life. University of Edinburgh, Social 
Science Research Centre, 1956.

Коли я кажу, що Аґнес стверджувала свої претензії на 
приписаний собі статус природної жінки, успішно знаходячи вихід 
із ситуацій ризику та непевності, я не хочу цим сказати, що Аґнес 
була втягнута в гру, чи що це було для неї інтелектуальною 
справою, ні що цей контроль над своїм “я” досягав такої сили, що 
вона могла більш-менш успішно, не кажучи вже про якусь легкість, 
перейти від однієї статевої ролі до іншої. Я вже наводив кілька 
прикладів на цю тему. Можна навести й інші. Навіть у своїй уяві 
Аґнес було дуже важко побачити себе в “чоловічій” ролі, яка 
вселяла їй глибоку огиду. Деякі спогади були для неї настільки 
болючими, що не могли правити їй за основу обміркованих дій. 
Коли вона довідалася, що її вирішили оперувати, то знання того, 
що рішення зробити їй операцію збігалося з її власним рішенням, 
супроводжувалося страхом, що коли вона вже лежатиме на 
операційному столі й буде цілком неспроможна впливати на 
рішення, лікарі, не порадившись із нею, вирішать, що ліпше буде 
ампутувати їй груди, аніж пеніс. Ця думка вкинула її в неглибоку 
депресію, яка тривала доти, доки її не запевнили, що нічого 
подібного не передбачається. Природна жінка була тією умовою, 
на задоволення якої були спрямовані її розмаїті стратегії. Аґнес не 
була учасницею гри. “Природна жінка” була одним серед багатьох 
інституційних примусів, “ірраціональних даних”, річчю, на якій 
вона наполягала перед лицем усіх протилежних очевидностей та 
звабою альтернативних вигод і цілей. Вона пом’якшувала обмірко
вану напругу її зусиль, актуальну доступність, не кажучи вже про 
вибір, та послідовність її підпорядкованості нормам строгої корис
ності та ефективності в її виборі засобів. Вона накладала “примус” 
на задіяння певних раціональних властивостей поведінки, зокрема 
на ті раціональні властивості, які передбачаються, коли певні ігри 
застосовуються як процедурні моделі для сформулювання фор
мальних властивостей практичної діяльності.
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Слід не лише підкреслити вади стратегічного аналізу при 

обговоренні її “прийомів”, а сам термін “прийом” може бути нам 
лише тимчасово корисним. Він корисний тому, що дозволяє 
перелічити й окремо описати кожен із цих прийомів. З тієї ж таки 
причини, з якої він полегшує їхній перелік, він також затьмарює 
феномени, які треба брати до уваги. Ці феномени створюються 
Агнес у безперервному процесі її діяльності, спрямованої на опану
вання практичних обставин через маніпуляцію цими обставинами 
як структурою релевантностей. Тривожна характеристика, з якою 
ми зустрічаємося знову й знову - це туманна й мало знана роль, 
яку час відіграє в структуруванні біографії та перспектив нинішніх 
ситуацій над процесом діяльності як функції самої діяльності. Не 
досить буде сказати, що ситуації Аґнес утворюються з плином 
часу, а також не досить буде розглядати цей час як годинниковий 
час. Існує також “внутрішній” час спогадів, пам’яті, передбачення, 
сподівань. Кожна спроба проаналізувати “прийоми” Аґнес, нехту
ючи цей час, досягає успіху' лише доти, доки оказії у своїй 
формальній структурі будуть епізодичними; і Ґофман у всіх своїх 
аналізах або наводить для ілюстрації епізоди, або перетворює 
ситуації, які аналізує ця схема, на епізодичні. Але стратегічний 
аналіз завжди зазнає невдачі, коли ці події не епізодичні. Тому, 
щоб цей аналіз можна було успішно застосувати, треба виявити 
теоретичну винахідливість і розглянути послідовність варіантів 
теоретичного вибору, об’єднавши їх відчайдушним застосуванням 
метафори в надії привести ці події до точної репрезентації. Це 
застереження можна підсумувати, хоча й не дуже вдало, вказавши, 
що було б некоректно говорити про Агнес, що вона перейшла. Тут 
потрібен незавершений теперішній час: вона переходить. Хоча цей 
вислів і не можна вважати адекватним, він підсумовує труднощі 
Аґнес. Він також виражає і наші труднощі, описуючи акуратно й 
адекватно, якими були її труднощі.

Назвавши деякі з її прийомів, за допомогою яких вона 
знаходила вихід зі своїх складних ситуацій, я тепер хочу обго
ворити її практичні обставини з метою розглянути її прийоми як 
маніпуляції її практичними обставинами, що мисляться як 
структура релевантностей.
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Прийоми переходу

Amec застосовувала чимало прийомів, усі досить відомі, у 
своїх намаганнях не дати нам ніякої інформації. Дуже часто вона 
застосовувана евфемізм - намагаючись показати те, про що вона 
говорила, набагато кращим, ціннішим, приємнішим, ніж воно 
могло бути, якщо дивитися на речі реально. Ось кілька прикладів: 
розповідь Аґнес про її першу роботу, на яку вона влаштувалася 
після повернення з Мідвест-Сіті, складалася, можна сказати, з 
одних “пустих” слів. “О, все було просто чудово”; “То була найліп
ша робота, яку я будь-коли мата”; “Усі ставилися до мене 
якнайліпше; стосунки там були такими гармонійними!”; “Я досі 
листуюся з усіма дівчатами, з якими там працювала”; “Це було 
схоже на свято”; “Усі буквально променилися дружелюбністю та 
веселістю”. Про свої конкретні обов’язки вона у своїх розповідях 
зовсім не згадувала. Коли на неї натиснули, вона сказала, що вони 
були “надто нецікаві, щоб про них згадувати”. Також, як ми вже 
знаємо, жіночий характер її ранньої історії був перебільшений, тоді 
як свідчення про те, що її виховували як хлопця, вона намагалася 
приховати.

Інший спосіб приховати інформацію полягав у тому, що 
вона говорила надто загальними фразами або вдавалася до алюзій, 
намагаючись не говорити ні про кого конкретно, або вживати 
безособові дієслова. Я маю на увазі, що саме це вона робила, коли 
ми мали звичай казати, що Агнес поводиться “ухильно”. Ще одним 
із її улюблених прийомів було прикинутися, ніби вона не розуміє, 
про що йдеться, або заперечувати, що те, про що ми говорили 
раніше, будь-коли згадувалося в наших розмовах.

Коли ми ставили її в такі умови, що вона не могла уникнути 
обговорення з нами якоїсь теми, на яку їй не хотілося говорити, 
вона вдавалася до засобу, який ми назвали “буквалізмом”. Вона 
відповідала й наполягала, що відповіла правильно на буквальне 
значення слів, із яких складалося запитання. Або якщо я просив її 
пригадати щось таке, що Аґнес сказала попереднього разу, вона з 
буквальною точністю відтворювала те, що було сказано. Її улюбле
ним прийомом було дозволити іншим особам, а в багатьох наших 
розмовах і віддати їм ініціативу з метою побачити, куди вітер віє,
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перш ніж відповідати самій. Вона опрацювала спосіб домагатися, 
щоб оточення підказувало їй відповіді, які воно сподівалося почути 
від неї на свої запитання. Але бувало, що Аґнес відмовлялася засто
совувати цей прийом і після обміну репліками просто запитувала 
мене, чи здається мені, що вона дала нормальну відповідь.

Для багатьох ситуацій, у яких вона добре орієнтувалася, 
вона наперед обмірковувала можливі альтернативні варіанти роз
витку подій і визначала умови свого вибору одного курсу поведін
ки або іншого у випадку реалізації кожного з таких варіантів. 
Наприклад, передбачаючи можливість ухилитися від медичного 
огляду, після того як лікар виявить намір оглянути її геніталії, 
Аґнес наперед продумала розмаїття способів, у які може відреагу- 
вати лікар, коли вона відмовиться дозволити йому продовжувати 
огляд. Вона сказала: “Мене ніколи сторонній лікар не оглядав, і я 
не маю наміру комусь це лозволяти”. Я запитав у Аґнес, як би, на її 
думку, відреаґував лікар, якби вона не дозволила йому оглянути 
свою генітальну зону. Вона сказала: “Я думаю, він би це визначив 
як ідіосинкрезію чи якось так”.

Щоразу, коли вона мала змогу так зробити й ішлося про 
важливі здобутки та важливі ризики, Аґнес попередньо здійснюва
ла “рекоґносцировку” ситуації. Вона намагалася передбачити всі 
критичні моменти, перш ніж їй доведеться зіткнутися з ними. 
Наприклад, вона дуже хотіла влаштуватися на державну службу, 
але боялася, що медичний огляд, який здійснювали в рамках іспиту 
для претендентів, буде надто ретельним. Вона згадала, що її домо
власник, який працював пожежником, свого часу мусив складати 
іспит для претендентів на державну службу й тому вирішила 
поговорити з ним. Вона, звичайно ж, не хотіла пояснювати йому, 
чому їй так не хочеться ризикувати й погоджуватися на огляд, який 
вона боїться не пройти успішно. “Він не зрозумів нічого з того, що 
я розпитувала його про свою проблему. Я ставила йому запитання з 
досить неуважним виглядом, приблизно в такому дусі: “Вам дово
диться робити медичний огляд, чи не так?” Він сказав: “Авжеж”. Я 
сказала: “Справді? 1 дуже ретельний? Чи цікавляться вони, який у 
вас настрій або чимось таким?” - “Ні, - сказав він, - нічого надто 
ретельного, це такий собі суто формальний побіжний огляд”.
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Вона набула особливої вправності в наданні інформації, яка 

заводила іншу людину далеко від можливості бодай припустити, 
що її виховували як хлопця. “Правду кажучи, я не хочу щоб мене 
перевіряли... Під перевіркою я маю на увазі намагання зазирнути в 
моє минуле життя... Я не думаю, що це більш або менш можливо, 
якщо вони не знайдуть якихось відомостей про мене, з тих років, 
коли я була молодша, проте...” Тому вона уникала подавати 
інформацію на бланках заяв про працевлаштування, яка могла б 
наштовхнути роботодавців на думку з’ясувати якісь подробиці з її 
минулого життя. Вона розповіла мені про те, як має звичай запов
нювати бланки заяв про влаштування на працю і до яких удається 
при цьому хитрощів: “Коли там стоїть запитання: “Чи були у вас 
серйозні операції?” я завжди відповідаю, що ні. “Чи маєте ви якісь 
фізичні вади?” Я завжди відповідаю - ні. “Чи маєте ви щось проти 
ретельного медичного огляду?” Я завжди відповідаю, що ні. Я 
відповідаю, що нічого не маю проти, бо якби я відповіла, що гак, 
маю, вони могли б, читаючи мою заяву, звернути на це увагу й 
зажадати пояснень. Тому я завжди намагаюся обминути ці гострі 
кути, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Якби я відповідала 
на всі запитання правдиво, я, певно, опинилася б у набагато гіршій 
ситуації. Тобто мені було б значно важче знайти роботу чи якось 
прилаштуватися в житті. Хай там як, а я переконана, що бути надто 
правдивою в таких речах не слід”. Аґнес так підсумувала свої 
міркування на цю тему: “Мені доводиться вдаватися до невеличкої 
невинної брехні дуже часто, і я певна, що існує брехня, без якої 
обійтися не можна... без неї обійтися не можна, і вона потрібна для 
того, щоб домогтися якихось результатів”.

Деякі елементи цієї невинної брехні обмірковувалися напе
ред, деякі виникали внаслідок імпровізації. Що стосується тих 
запитань, які ставилися на бланках заяв про влаштування на працю, 
то її характерні відповіді мали кілька загальних характеристик: (1) 
Вона обирала такі відповіді, що, згідно з її оцінкою, не потребували 
подальших пояснень. (2) Її відповіді, будучи неправдивими в сто
сунку до її біографії, мали здаватися відповідями типової жінки- 
друкарки, що нею вона рекомендувалася, відповідями, які відпо
відали сподіванням роботодавців, що їх вона мала надію задоволь
нити, коли почне працювати. (3) Вона залежала від своєї спромож-
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ності імпровізувати задовільні пояснення для будь-яких неузгодже- 
ностей, що могли буди помічені. Аґнес тонко відчувала й детально 
знала узвичаєні сподівання в дуже широкому діапазоні повсякден
них ситуацій, у яких їй доводилося опинятись. “Я завжди готова” 
до будь-яких випадковостей. Її знання повсякденної рутини, яке за 
інших обставин залишалося непоміченим, знання особливостей 
функціонування суспільних структур, її цікавість до них та бажан
ня розглядати їх як основу своїх дій надає діям Аґнес їхнього 
“маніпуляційного” присмаку. Якщо застосувати вислів Парсонса, у 
своєму знанні вимог стабільного порядку Агнес наділяла особли
вим пріоритетом значущості клітину “адаптації”.

Для Аґнес було необхідно з великою пильністю ставитися 
до своїх завдань збереження характеристик природної жінки, щоб 
їх ніхто не плутав із альтернативними характеристиками чоловіка, 
чоловіка-гомосексуала або якимись такими. Неминучий відтінок 
подвійного розуміння був присутній зокрема і в її розмовах із 
лікарями та зі мною. На неї весь час тиснув імпульс “виправляти”, 
“уточнювати” репліки співрозмовників, що могли бути досить 
невинними, але їй учувалися в них інсинуації, умисні чи неумисні, 
які вельми її бентежили, - інсинуації, що вона фальшива жінка, 
каліка, чоловік-гомосексуал, жінка з відхиленнями і таке інше. 
Жінка природна - це був, звичайно, її єдиний вибір. У багатьох 
випадках, коли Аґнес розмовляла зі мною, вона наполягала, щоб я 
“розумів речі правильно”. У багатьох випадках вона стверджувала, 
що я сказав щось не так, пояснюючи причину тим, що найважливі
ший пріоритет був затьмарений хибними інсинуаціями. Наприклад, 
одного разу, переглядаючи матеріали записів, де вона розповідала 
про свої почуття в той час, коли жила разом із сусідкою по кімнаті 
в Лос-Анджелесі, та про перші вечірки, які вони там улаштували, я 
прочитав, що вона сказала: “Я відчувала, що вони дивилися на 
мене як на цілком природну й нормальну людину, й мені було це 
дуже приємно, приємно було відчувати, що вони дивляться на мене 
саме так”. Я спробував підсумувати її думки: “Ви хочете сказати, 
що вони дивилися на вас як на жінку, саме це ви мали на увазі?” 
Аґнес відповіла: “Ні, я казала не про те, що вони дивились на мене 
як на жінку - я казала, що вони дивились на мене як на людину 
цілком нормальну, як на людину, яка не має жодних проблем”. У
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тих випадках, коли я застосовував фрази, в яких говорилося, що 
вона “поводилась як жінка”, я одержував у відповідь одну з 
варіацій на дуже важливу для неї тему: “Я - жінка, але інші цього 
не зрозуміли б, якби знали, як мене було виховано і що я ношу між 
ногами”. Дискурсивна вимога, щоб я говорив про Аґнес як про 
природну жінку, супроводжувалася словами: “Я хочу, щоб ви ясно 
собі це усвідомили”. Наприклад, вона могла мене виправити так: 
“Я не тому почула себе так упевнено, що від мене сподівалися 
нормальної поведінки. Я просто не могла там поводитись якось 
інакше”. Або, наприклад, ми говорили про першу вечірку з її 
сусідками по кімнаті, яка була “просто чудовою”. Та коли я, 
повторюючи її слова, сказав у подальшій розмові, що та вечірка 
була просто чудовою, вона відповіла мені досить різко й роздрато
вано: “Що ви маєте на увазі? Вона не була просто чудовою. Я лише 
сказала, що вперше у своєму житті я щиро розважалася, будучи 
серед людей і роблячи те, що робили й вони... Нічого особливо 
чудового там не було. Усе там відбувалося, я сказала б, природної" 

Ще однією причиною для її тривоги, чи ясно я собі все 
усвідомлюю, був той факт, що я робив записи. Одного разу вона 
запитала, що я там записую, і її, здавалося, прикро вразило, що 
наші розмови я записую, хоча це прикре відчуття розвіялося після 
четвертої чи п’ятої такої розмови. Хвилину поміркувавши, вона, 
здавалося, примирилася з тим, що її записують, сказавши: 
“Звичайно ж, ви завжди можете повернутися до своїх записів і 
виправити їх. Хоч би якою тямовитою була людина, вона може 
хибно зрозуміти, що каже хтось інший, якщо це сказано без 
відповідних пояснень - якщо не пояснити, чого саме стосується те, 
що говориться - я певна, що інші лікарі захочуть послухати, про 
що ми тут розмовляли, і цілком можливо... вони знайдуть тут щось 
корисне для себе... для мого випадку”.

Кінець кінцем, Аґнес буквально заборонила мені “хибно 
розуміти” причини та пояснення, якими вона обґрунтовувала свої 
дії. Вона була також дуже стурбована тим, щоб зберегти контраст 
між своєю біографією та свої реальним майбутнім і тим, як вони 
можуть бути зображені в літературі, іграх, сценічній грі, 
прикиданні, висміюванні, маскуванні, передбаченні, голому теоре
тизуванні тощо. Можливо, Аґнес сама відчула, як сильно пізніші
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інтерпретації можуть бути зв’язані прецедентами, встановленими у 
спільно знаних історіях її спілкування з тією чи тією особою і, 
безперечно, в її спілкуванні з лікарями та з Білом. Що стосується 
нас, то можливість “хибного розуміння” не лише мотивувала 
подальшу можливість несприятливого рішення щодо операції, але, 
з огляду на ту довіру, яка встановилася між нами, порушувало 
неприємну перспективу зради.

Кілька разів у наших розмовах Аґнес наголошувала на 
відрепетируваному характері того, що вона називала “безтурбот
ністю”, під якою вона розуміла демонстрування спонтанної види
мості. Вона кілька разів згадувала про відрепетирувану “безтурбот
ність”. “Іноді тобі здається, що ти дуже безтурботний, та коли 
врахуєш обставини, то зрозумієш, що аж ніяк не йдеться про 
безтурботність”. Аґнес підкреслювала важливість здаватися без
турботною і при тому зберігати внутрішню пильність. Коли я 
зауважив їй: “Отже, якщо мені здається, шо ти безтурботна, то 
насправді це не так, ти не почуваєш себе безтурботною. Ти це 
хотіла сказати?” На ці мої слова вона відповіла: “Не зовсім. Я 
просто почуваю себе безтурботною в тому розумінні, що я 
почуваю себе нормальною і природною, і все таке, але я 
усвідомлюю... що... я мушу бути пильною в цьому плані”. До цих 
слів вона відразу додала: “Але завжди пам’ятайте, що я нормальна 
дівчина”. Відрепетирувану безтурботність Аґнес супроводжувала 
ще однією тактикою. Вона сказала мені, що воліє уникати будь- 
яких тестів і що намагалася всюди, де можливо, спочатку оцінити 
складність випробування та свої шанси успішно витримати тест, 
якому її могли піддати. Вона вочевидь прагнула уникати будь-яких 
тестів, у яких, їй здавалося, вона може зазнати невдачі.

Прийоми підпорядкування ситуацій
як маніпуляції структури релевантностей: 
замирення з “практичними обставинами”

Соціологів давно турбує проблема опису умов організовано
го суспільного життя, за яких постають феномени раціональності в 
поведінці. Одна така умова постійно згадується в соціологічних 
працях: рутина як необхідна умова раціональної діяльності. Раціо-
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нальні властивості діяльності, які цікавлять дослідників у цьому 
плані, - це залагодження повсякденних справ. Макс Вебер, у своє
му знехтуваному розрізненні між субстантивною раціональністю та 
формальною раціональністю і майже сам-один серед соціологічних 
теоретиків, застосовував цю відмінність між двома сукупностями 
раціональностей майже в усій своїй науковій діяльності.

Відношення між рутиною й раціональністю нічого не 
означають лише тоді, коли розглядаються з позицій повсякденного 
здорового глузду або з позицій більшості філософських учень. Але 
соціологічне дослідження приймає майже як трюїзм твердження, 
що спроможність особи діяти “раціонально” - тобто спроможність 
особи у провадженні своїх повсякденних справ розраховувати; 
діяти обмірковано; опрацьовувати альтернативні плани дій; обира
ти перед актуальним настанням подій умови, за яких вона обере 
той або той план; при доборі засобів віддавати пріоритет їхній 
технічній ефективності; приділяти велику увагу передбачуваності і 
прагнути “сюрпризів у невеликих кількостях”; до діяльності відда
вати перевагу аналізу альтернатив та наслідків перед імпро
візацією; приділяти велику увагу проблемі, що треба зробити і як 
його слід зробити; знати про вибір, прагнути вибору й здійснювати 
вибір; прагнути до виявлення “тонких”, а не “грубих” структур у 
характеристиках знання ситуацій, що його люди вважають цінним і 
реалістичним знанням; і все таке інше - що ця спроможність 
залежить від того, чи спроможна особа прийняти як щось самозро
зуміле широке розмаїття характеристик суспільного ладу, поста
витися до цих характеристик із довірою. Для того, щоб особа у 
провадженні своїх повсякденних справ раціонально розглянула 
одну десяту своєї ситуації, що, як айсберг, височіє над поверхнею 
води, вона мусить бути спроможна взяти до уваги ті дев’ять 
десятих, що ховаються під водою як незаперечна і - ще цікавіше - 
як неусувна основа матерій, що в очевидний спосіб релевантна для 
цього розрахунку, але на яку, схоже, ніхто навіть не звертає уваги. 
У своєму знаменитому обговоренні нормативних основ діяльності 
Еміль Дюркгайм вельми наполягав на тому, що чинність і зрозумі
лість сформульованих умов контракту залежить від несформу- 
льованих і сутнісно таких, що не можуть бути сформульовані,
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умов, що їх договірні сторони приймали як щось самозрозуміле й 
невід’ємне від їхніх трансакцій.

Ці взяті на віру, передумовні характеристики ситуації, в якій 
опиняється особа, тобто рутинні аспекти ситуації, що дозволяють 
“раціональні дії'” в соціологічному дискурсі здебільшого назива
ються звичаями та традиціями. У такому значенні описують спосо
би, в які рутина є умовою появи раціональних дій або, у психіа
тричних термінах, оперативності принципу реальності. Тому звичаї 
застосовуються для того, щоб показати, як стабільність суспільної 
рутини є умовою, яка наділяє осіб спроможністю у процесі прова
дження та залагодження їхніх повсякденних справ упізнавати дії, 
вірування, прагнення, почуття та ін. одне одного як розумні, 
нормальні, легітимні, зрозумілі та реалістичні.

Оказії переходу Аґнес та прийоми, якими вона 
користувалася, дозволяють особливо виразно побачити порушені в 
її випадку відношення між рутиною, довірою га раціональністю 
Розглянувши ці оказії переходу та прийоми стосовно цих поруше
них відношень, ми, певно, зможемо відійти від простого “діагнозу” 
або Ґофманового епізодичного наголошування. Можна буде собі 
дозволити, згідно з Ґофманом, точність “ризикованого” погляду 
Ґофмана, який стверджує, що члени суспільства взагалі, а Аґнес в 
особливо драматичний спосіб, дуже стурбовані тим, як управляти 
враженнями. Ми можемо також дозволити собі точність і проник
ливість його описів цієї стурбованості. Проте якщо ми спробуємо 
відтворити характеристики реального суспільства, населивши його 
членами Ґофманового зразка, ми неминуче наштовхнемося на 
структурні невідповідності того виду, який ми обговорювали в 
попередніх розділах цієї статті.

Зробивши огляд оказій переходу та прийомів поведінки 
Агнес, ми переконаємося, якою практичною й ефективною була 
Аґнес у своєму маскуванні. Ми муситимемо погодитися з Ґофма
ном, що, як і його особи, заангажовані в управління імпресіями, 
вона була надзвичайно здібною і майстерною брехухою, і що саме 
в суспільстві, яке утворюють схильні маскуватися персонажі 
Ґофмана, брехня постачала Аґнес та її партнерам консервативні 
ефекти для стабільних характеристик їхньої суспільно структу- 
рованої взаємодії.
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Але проблемний пункт в інтерпретаційній процедурі 

Ґофмана виникає з усією очевидністю, коли його погляди застосо
вуються для аналізу інших аспектів випадку Аґнес. Ця проблема 
обертається навколо загальної відсутності, з якою обміркованість, 
розрахунок або те, що Агнес називає її “знанням”, входить як 
властивість діяльності з управління враженнями для членів 
суспільства, якими їх зображує Ґофман. При емпіричному засто
суванні понять Ґофмана ми завжди відчуваємо спокусу надміру 
тиснути на інформанта: “Ет, облиште, ви мусите це знати. Чому ви 
не хочете зізнатися?” Випадок із Агнес допомагає зрозуміти, звідки 
виникає ця проблема.

Агнес обмірковано, розраховано й з очевидним умінням 
застосовувати це знання (тобто вона володіла саме тими якостями, 
у володінні якими Ґофман вимагав признатися кожного зі своїх 
інформантів, якщо його спосіб аналізу визнати правильним) вважа
ла, що члени суспільства (а) повинні не лише вірити й довіряти, а й
(б) вимагати одне від одного, в інтересах їхніх взаємних суджень, 
позначених нормальністю, розумністю, зрозумілістю, раціональ
ністю та леґітимністю, поводитися в довірливій і довірчій манері і
(в) вимагати одне від одного засвідчувати свою довіру завжди, 
коли обміркованість, розрахунок та зрозуміле управління застосо
вуються в залагодженні проблем повсякденного життя. Аґнес була 
схильна діяти в цій довірчій манері, але рутина як умова для 
ефективного, розрахованого й обміркованого управління практич- 
ними обставинами була, для Агнес, специфічно й хронічно пробле
матичною. Вона була переконана в тому, що знехтувати цей 
проблематичний характер означало для неї викриття й велику біду. 
Таким чином, розгляд її випадку дозволяє нам повторно перевірити 
природу практичних обставин. Це приводить нас до думки 
розглянути діяльність управління враженнями - у випадку Аґнес 
вони складаються з її “прийомів здійснення переходу” - як спроби 
підлаштуватися під практичні обставини як структуру релевант
ностей, що нависає над безперервними оказіями міжперсональних 
трансакцій. І, нарешті, це дозволяє нам запитати, що то за “стур
бованість” управлінням враженнями, розглянувши, як увага до 
“видимостей” пов’язана з цією структурою релевантностей.
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Під час однієї з наших розмов Аґнес висловила сумнів у 

необхідності подальших досліджень. Вона хотіла знати, як вони 
впливають на її шанси зробити операцію. Вона хотіла також знати, 
чи це допоможе “лікарям” з’ясувати правдиві “факти”. Я запитав 
Аґнес: “А як ти собі уявляєш ці факти?” Вона відповіла: “Як я 
уявляю собі ці факти, чи як, на мою думку, кожен інший уявляє 
собі ці факти?” Це зауваження може слугувати лейтмотивом в 
опрацюванні практичних обставин Агнес як структури релевантно
стей. Своє розуміння лейтмотиву її практичних обставин вона 
висловила ще в одному зауваженні. Перед операцією я запитав у 
неї, які відбувалися розмови між нею та Білом і що вони робили з 
метою підготовки до їхнього одруження. У своїй відповіді вона 
сказала, що в її розмовах із Білом постійно йшлося про те, що їй 
треба зробити операцію. Вона рішуче відхилила моє запитання 
таким зауваженням: “Ви не станете говорити про те, як ви будете 
розважатися в Нью-Йорку, коли ваш корабель іде на дно у 
відкритому океані... Вас турбуватиме лише та проблема, яка 
постала перед вами сьогодні”.

Практичні обставини

Обставини Аґнес вражали тим дуже тісним зв’язком, у 
якому в них поєднувалися та реіулювалися як арена годинником і 
календарем минулі та майбутні події. Її майбутні ситуації були 
датованими ситуаціями, передусім тому, що її нинішні дії та 
обставини інформувалися припущенням про потенційне розв’язан
ня її проблеми, яке мало відбутися в певний час. Те, що збігло 
багато років, протягом яких ця дата так і не була визначена, ані 
найменшою мірою не підривало впевненість Аґнес у неминучості 
цього майбутнього, хоча його точна календарна дата була цілком 
невідома. Від Аґнес вимагалося за допомогою специфічної діяль
ності не лише опанувати цю арену, але також своєю поведінкою 
утвердити свою моральну цінність. Для неї морально вартісна 
особа та “природна, моральна жінка” були чимось ідентичним. У 
пошуках роботи, в її любовній пригоді, в її прагненні одружитися, 
в її виборі друзів, у спілкуванні з друзями та з родиною в Нортвест- 
Сіті вона водночас і разом з тим виконувала своє завдання здобути
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статус нормальної природної жінки. Можливо, ніде це не проявля
лося драматичніше, аніж у тих сварках, які передували розкриттю 
її таємниці для Біла, й у жахливій непокірливості нової піхви, що 
стала головною причиною її післяопераційної депресії. Її постійне 
звернення ло самооцінки складалося з безперервного порівнювання 
передбачуваних і актуальних результатів, безперервного моніто
рингу сподівань і несподіванок, причому вона докладала всіх 
можливих зусиль, щоб пристосуватися до відмінностей га норма
лізувати їх. Аґнес доводилося витрачати значні зусилля на те, щоб 
приводити все більше й більше зон свого життя під концептуальну 
репрезентацію та контроль. Сподівання в зонах життя, які особам, 
спроможним ліпше, аніж вона, сприймати свою нормальну стате- 
вість як щось самозрозуміле, здалися б набагато дальшими від 
страху перед критикою та осудливим оком суспільного “знання, 
яке диктує здоровий глузд”, були для неї справою активних і 
критичних роздумів, і результати цих роздумів були прив’язані до 
найвищих рівнів у її ієрархії планів. Змісти біографій та майбутніх 
ситуацій були високо організовані стосовно їхньої релевантності до 
досягнутого статусу природної жінки. Для неї справді було важко 
знайти таку зону, яку вона не змогла б за кілька коротких кроків 
зробити релевантною для своєї винагороди.

У ставленні Агнес до минулого, теперішнього та майбут
нього плину подій було дуже мало від ставлення “втручатись або 
не втручатись”. Аґнес міркувала так: я пережила цей жахливий час 
у середній школі, я не мала друзів у дитинстві, мене виховали як 
хлопця, я маю це обличчя й ці груди, я ходила на побачення з 
хлопцями й розважалася з подругами, як це роблять усі дівчата, я 
втратила сімнадцять років, тому що моє оточення не хотіло 
розуміти й не визнавало випадковий характер мого пеніса й 
відмовлялося вдатися до якихось дій, тому я заслуговую на свій 
статус, але, на жаль, перебуваю в такому становищі, що мені 
доводиться його домагатись. Для Аґнес ставлення до неї в майбут
ньому як до природної нормальної жінки означало б моральну 
перемогу. Вона розраховувала свої шанси в термінах заслуги й 
вини. їй було бридко погоджуватися з тим, що перелік таких 
факторів має або повинен служити для того, щоб у ймовірносний 
спосіб визначати можливість того, можна вважати її жінкою чи не
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можна. У стосунку до її минулого, як і до сподіваного справдження 
її надій, можливість знайти ліки від її стану була для неї морально 
необхідною. В її уявленні мусили існувати план і причина для того, 
щоб усе сталося так, як воно й мало статися. З погляду Агнес, дуже 
мало чого могло статися такого, що мало б стосунок до “її’ 
проблеми” у випадковий або непередбачений спосіб. Аґнес була 
мотивована шукати моделі та “добрі причини” для того, щоб усе 
відбулося так як треба. Події, які відбувалися в середовищі Аґнес, 
були для неї наділені тими інваріантними характеристиками, що 
вони могли актуально й потенційно впливати на неї, а вона могла 
впливати на них. Якби ми назвали це еґоцентричністю Аґнес і 
залишилися при цьому переконанні, ми могли б серйозно помили
тися. Для Аґнес її переконаність у тому, що вона збагнула порядок 
подій, організованих навколо неї в акуратний і реалістичний спо
сіб, була тотожна переконаності в тому, що її оцінки мали бути 
перевірені й могли бути перевірені, ніколи не нехтуючи релевант- 
ність того, що вона знала, що вона огожнювала з фактом, 
припущенням, здогадом та фантазією, посилаючись на властивості 
її тіла та її суспільне становище в реальному світі. Повсякденні 
події, їхні відношення та їхня каузальна структура аж ніяк не були 
темами суто теоретичного інтересу для Аґнес. Можливість подиви
тися на світ інакше, для того щоб подивитися, “куди він веде” — 
своєрідне гальмування та перевпорядкування релевантностей, що 
їх зазвичай застосовують теоретики від науки - було для Аґнес 
справою гри, що не має наслідків; “це просто слова”, як полюбляла 
вона казати. Коли їй пропонували подивитись на речі інакше, то ця 
пропозиція була для неї рівнозначною запрошенню взяти участь у 
якихось загрозливих і огидних заходах. Аґнес анітрохи не турбу
вали “недосконалості суспільної системи”, і вона не мала щонай
меншого бажання діяти так, щоб її змінити. Натомість вона шукала 
засобу позбутися свого лиха в умінні пристосуватися до неї. Ніхто 
й ніколи не приписав би Аґнес революційних або утопічних 
поглядів. Вона не знала ніякої “спільної справи” й уникала таких 
“спільних справ”, які, наприклад, ми часто знаходимо серед гомо- 
сексуалів, котрі намагаються перевиховати вороже середовище або 
шукають у цьому середовищі доказів, що воно насправді не таке, 
яким воно здається, а приховано має в собі ідентичні типи, до яких 
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воно настроєне вороже і яких карає. Виклики системі були для 
Агнес тотожні безнадійним ризикам. Вона хотіла бути “в ній”. 
Мандатна комісія помилялася.

Час відігравав особливу роль у конституюванні для Аґнес 
значущості її нинішньої ситуації. Ми вже бачили, як у стосунку до 
минулого вона приділяла велику увагу формуванню власної історії, 
створюючи для себе й розповідаючи нам біографію, яка була б 
суспільно прийнятною. Ми вже також відзначили той факт, що її 
робота з добору, кодифікації, впрядкування розмаїтих елементів в 
одну цілісну біографію створювала біографію, яка була настільки 
принципово жіночою, що залишала нас без інформації щодо 
багатьох важливих пунктів. Два роки напруженої жіночої діяль
ності дали їй багато захопливого нового досвіду, на якому вона 
будувала свою історіографію. Її ставлення до своєї власної історії 
вимагало від неї нових і нових перечитувань того сувою, який 
розмотувався за нею, мірою того як вона намагалася в читанні й 
перечитуванні свого минулого знайти точку опори, принцип об’єд
нання для своєї нинішньої цінності та своїх нинішніх прагнень. 
Передусім Агнес була тією людиною, яка має власну історію. Або, 
якщо висловитися точніше, вона була заангажована в практику 
вигадування історій, які були мудрованими, одноманітними та 
тенденційними.

У тому, що стосується майбутніх ситуацій можна дивом 
дивуватися, наскільки її сподівання передбачали певний часовий 
розвиток у розгортанні подій. У цьому плані вона не допускала 
ніякого “послаблення”. Саме на підставі розвитку подій у часі 
Агнес робила висновок про їхній характер. Події не “просто відбу
валися”. Вони відбувалися в певному темпі, мали певну тривалість 
і фазу, й вона дивилася на ці характеристики як на параметри 
їхнього значення і через них вона розпізнавала, “які вони насправді 
є”. Вона мала дуже слабкий інтерес до подій, що мали тільки 
загальні характеристики й не були наділені такими часовими 
детермінаціями як темп, тривалість, фаза. Те, що Аґнес адресувала
ся до свого оточення зі сподіваннями на позначений певним 
розпорядком плин подій, було визначальною характеристикою її 
“реалізму”. Ми були вражені гостротою та широтою її спогадів. 
Важливою частиною цього враження був подив тим, із якою легкі
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стю вона датувала події й упорядковувала пригадані послідовності 
у строгій хронології. Наслідком такої орієнтації було уподібнення 
як минулих, так і перспективних подій до засобів для досягнення 
мети, й він надавав потокові досвіду неослабного смислу практич
ної доцільності.

Майже з дивовижною легкістю нинішній стан справ, узятий 
як щось самозрозуміле, міг бути перетворений на одну з відкритих 
проблематичних можливостей. Навіть невеликі відхилення від 
того, чого вона сподівалася і чого потребувала, могли здатися їй 
надзвичайно добрими або надзвичайно поганими у своїх імплікаці
ях. Вона досягла, у найкращому випадку, нестабільної рутинізації 
своїх повсякденних циклів. Можна було б сподіватися, що її 
турбота про практичне випробування та широта обміркованості, 
розрахунку та всього іншого супровожуватимуться застосуванням 
імперсональних норм для оцінки її рішень чутливості й факту, 
тобто, що вона знала, про що вона говорить і що те, що вона 
вважала таким, було справді таким. Нічого подібного не було. 
Агнес не обчислювала свої оцінки чутливості та факту, правильно 
чи хибно, за допомогою імперсональних, логіко-емпіричних пра
вил. Правила її доказовості мали набагато спільнотніший характер, 
їх можна було підсумувати фразою: я маю слушність або не маю на 
підставах того, хто зі мною погоджується. Зокрема вона поклада
лася на старших за статусом у своїй оцінці різниці між тим, що в її 
ситуації вона вперто називала “правдивими фактами” і тим, що 
вона вважала “простими видимостями”. Мати слушність чи не 
мати було для Аґнес мати чи не мати її по суті. У справах, які мали 
прямий стосунок до оцінюваних нею шансів на здобуття права на 
статус природної, нормальної жінки, на який вона претендувала, 
вона ніяк не хотіла погоджуватися з тим, що можна мати або не 
мати слушність почасти. Для неї правильність її оцінки подій могла 
бути публічно верифікована в тому розумінні, що інші особи, 
типово схожі на неї (тобто нормальні жінки), переживатимуть той 
самий досвід, який переживала вона, майже в точній відповідності 
до тієї манери, в якій це робила вона. Вона не довіряла тим 
характеристикам, які визначали, що її відчуття були специфічними 
або притаманними лише їй, і боялася такої інтерпретації як 
нереалістичної. Намагаючись робити наголос на актуальності подій 
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- боячись гіпотез і ставлячись до них із підозрою, - вона наполя
гала, що актуальні події — це ті події, які можуть бути верифіко- 
вані особами, що перебувають в тій самій ситуації. Перебувати в 
тій самій ситуації, я повторюю це знову, означало перебувати в 
ситуації нормальної жінки. Хоч вона й готова була визнати, що у 
світі існують і інші люди з проблемами, схожими на її проблему, 
ані з ними, ані з нормальними жінками було неможливе порозумін
ня, оперте на можливу взаємозамінність позицій. “Ніхто, - наполя
гала Аґнес, - не може по-справжньому зрозуміти, через що мені 
довелося пройти”. Визначаючи об’єктивність своїх оцінок самої 
себе та інших, Аґнес розраховувала насамперед на те і вважала 
самозрозумілим, що вона нормальна і що вона така, як інші.

Аґнес. практичний методолог

Практика Аґнес наділяє вияви нормальної статевості в 
діяльності повсякденного життя “перспективою невідповідності”. 
Вона робить це тому, що допомагає ніби збоку подивитися на 
нормальну статевість і роздивитися, як вона реалізується через 
доступні для спостереження вияви розмов і поведінки як постійні 
процеси практичного розпізнавання, які здійснюються в окремих і 
конкретних ситуаціях як щось самозрозуміле із застосуванням 
членами суспільства “видимих, але не помічуваних” фонів повсяк
денних подій і то настільки, що ситуативне запитання: “Що це за 
феномен - нормальна статевість?” - запитання члена суспільства - 
супроводжує реалізацію цієї ж таки статевості як її рефлексивна 
характеристика, рефлексивність, яку член суспільства застосовує, 
залежить від неї і тлумачить її з метою оцінити й продемонстру
вати раціональну адекватність для всіх практичних цілей індекс
ного запитання та його індексних відповідей.

Говорити серйозно про Аґнес як про практичного методоло
га означає розглянуї и в реальний спосіб її безперервні дослідження 
повсякденної діяльності як методи членів суспільства, спрямовані 
на ухвалення правильних рішень про нормальну статевість у 
звичайному, повсякденному житті. Її дослідження озброїли її знан
ням того, як організовані характеристики банальних обставин 
застосовуються членами суспільства як процедури для перство- 
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рення видимостей-статевості-як-чогось-звичайного само собою 
розв’язними. Та пильна увага, яку вона приділяла видимостям; її 
стурбованість адекватною мотивацією, релевантністю, очевидні
стю та демонстрацією; її чутливість до прийомів розмови; її вміння 
розпізнати і здійснити “тести” були досягнуті як частина її опану
вання тривіальних, але необхідних суспільних завдань, спрямо
ваних на забезпечення повсякденних прав на життя. Аґнес була 
самосвідомо підготовлена навчати нормальних людей, як нормаль
ні люди мають виявляти статевість у повсякденних ситуаціях як 
очевидну, знайому, впізнаванну, природну та серйозну реальність. 
Її спеціальність полягала в тому, що вона розглядала “природні 
факти життя” суспільно впізнаванної, суспільно підпорядкованої 
статевості як кероване утворення, спрямоване на те, щоб зробити ці 
факти життя правдивими, релевантними, доступними показу, 
доступними перевірці, доступними підрахунку, також доступними 
для інвентаризації, доступними поверховій репрезентації, 
анекдоту, переліку або професійній психологічній оцінці; одне 
слово, вона розглядала їх так, щоб неминуче у співпраці з іншими 
зробити ці факти життя видимими й доступними для переказу - 
підзвітними - для всіх практичних потреб.

У спілці з членами суспільства Аґнес якось зуміла з’ясувати, 
як члени суспільства постачають одне одного свідченнями про свої 
права жити як справжні чоловіки та жінки. Вона навчилася від 
членів суспільства, як, реалізуючи свою нормальну статевість “без 
потреби думати про це”, вони були спроможні уникати таких 
виявів, які дали б законні підстави сумніватися, що той або той 
член суспільства належав до тієї статі, до якої він належав видимо. 
Серед найкритичніших із таких виявів були ситуативні індексні 
подробиці розмов. Агнес навчилася, як укладати ці подробиці в 
розмови віч-на-віч із метою створення усе більше доступних для 
переказу взаємних біографій.

Методологічні практики Аґнес - це наші авторитетні джере
ла, з яких ми черпаємо наші відкриття, і саме вони рекомендували 
нам стратегію дослідження, що ґрунтується на тому, що особи, 
наділені нормальною статтю, - це культурні події в суспільствах, 
чий характер як видимих порядків практичної активності 
складається з практик розпізнавання та продукування, що властиві
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членам суспільства. Ми навчилися від Аґнес, яка розглядала 
наділених статтю осіб як культурні події, що їх реалізують члени 
суспільства, що лише практики членів суспільства продукують 
нормальну статевість осіб, доступну для спостереження та 
переказу, і що вони так роблять цілком і виключно в актуальних, 
окремих і конкретних ситуаціях через актуально спостережені 
вияви повсякденних розмов і повсякденної поведінки.

Аґнес як творець поясненної особи

Усі ті випадки надзвичайної напруги, які доводилося 
переживати Аґнес, були невід’ємною частиною узгоджених прак
тик із нормальними людьми, в яких вона реалізувала себе як 
“нормальна природна жінка”, як особа сутнісно моральна, що 
морально відчуває й морально діє, в усіх на виду, придатна для 
будь-яких практичних потреб. Практики переходу Агнес дозволя
ють нам обговорити два серед багатьох конститутивних феноменів, 
що утворювали особу, наділену нормальною статтю як випадкову, 
практичну реалізацію: (1) Аґнес як упізнаванний випадок реальної 
речі й (2) Аґнес — самототожна особа.

(І) Випадок реальної речі. У певному розумінні, Аґнес 
вважала себе нормальним членом, нормальним об’єктом у середо
вищі осіб, наділених нормальною статтю, середовищі, яке включа
ло в себе не тільки чоловіків із пенісами та жінок із піхвами, а й, 
оскільки воно включало також її, воно включало в себе й жінку з 
пенісом, а після операції - жінку зі штучно виготовленою піхвою. 
В уявленні Агнес та в уявленні лікарів, які рекомендували їй цю 
операцію як підказану міркуваннями людської моралі, хірурги 
просто виправили первісну помилку природи. Аґнес зі смутком 
визнала: “Ніщо, зроблене людиною ніколи не буде таким добрим, 
як те, що робить природа” і цими словами виразила реалістичну 
істину члена суспільства про свої претензії на нормальну стате
вість. Вона, її родина і лікарі погодилися на тому, що їй дарували 
піхву як орґан, на який вона мала цілковите право, що вона боро
лася з аномалією як злим жартом, який утнула їй несправедлива 
доля, і що внаслідок цього жорстокого жарту вона стала жертвою 
суспільного нерозуміння й мусила терпіти несправедливу кару,
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водночас намагаючись виконувати свій обов’язок і жити як 
“справжня жінка, яку ніхто не хоче розуміти”. Операція надала їй і 
інші докази суспільно реалістичного характеру її претензій.

Агнес спостерігала в незліченних випадках свого спілкуван
ня з нормальними людьми, що нормальні люди вірять (і як вони ві
рять), що нормальна статевість як конкретний випадок чогось реаль
ного - це подія за своїм власним правом, і її можна оцінювати в її 
власних термінах і що поясненність нормальної статевості виво
диться з вивчення того, як члени суспільства, наділені нормальною 
статтю, розглядаються здоровим глуздом, як повсякденним, так і 
професійним. Ця віра не була вірою Аґнес. Та й не могла вона в це 
вірити. Натомість для Аґнес, на відміну від людей нормальних, 
повсякденне впізнавання нормальної статевості як “конкретного 
випадку чогось реального” складалося з серйозного, ситуативного 
й домінантного здійснення, яке відбувалося узгоджено з іншими 
через діяльність, домінантний і звичайний успіх якої підпорядкову
вав свій результат “prégugé du monde"*, якщо ми скористаємося 
терміном Мерло-Понті60. Її біль і її тріумфи були пов’язані з умін
ням спостерігати, умінням, яке було притаманне лише їй і не могло 
нікому передаватися, за тими кроками, якими суспільство ховає від 
своїх членів свою організаційну діяльність і тим самим спонукає їх 
бачити його характеристики як детерміновані й незалежні об’єкти. 
Для Аґнес наділена нормальною статтю особа, доступна для спо
стережень, являла собою невблаганну, організаційно розташовану 
роботу, що забезпечувала спосіб, у який виникають такі об’єкти61.

60 Цим та іншими зауваженнями, зробленими на подальших сторінках цього параграфу, 
я завдячую чудовим знахідкам Гюберта Л. та Патрисії Ален Дрейфус (у їхньому пере
кладацькому вступі до книжки Мориса Мерло-Понті “Сенс і нонсенс” (Sense and Non
Sens [Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1966], pp. Х-ХПІ)), які я переосмислив, 
щоб зробити їхній модифікований смисл придатним для моїх інтересів.
61 Це знання надавало її описам, які наводяться в цій праці, неминучого “перформатив
ного” характеру. Ця властивість її описів нормальної статевості перетворювала їх на 
дивовижні тексти, що, як і чимало іншого, відрізняло для нас її розмову про нормальну 
статевість від розмов про нормальну статевість нормальних людей.

* Забобон світу (фр ).
(2) Самототожна особа. Ті способи, в які робота та оказії 

переходу вперто чинили опір спробам Аґнес рутинізувати свою 
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повсякденну діяльність, показують, як глибоко закорінені види
мості нормальної статевості для того, щоб члени суспільства могли 
впізнавати їх у сценах повсякденного буття як неуникні, непомітні 
структури релевантностей. Прийоми управління ситуаціями Агнес 
можуть бути описані як заходи, за допомогою яких вона намага
лася здійснювати контроль над зміненим змістом і зміненою 
структурою релевантностей. Її прийоми управління ситуаціями 
були спрямовані на досягнення часової ідентифікації себе як 
природної, нормальної жінки і являли собою роботу, за допомогою 
якої безперервно розв’язувалася проблема константності об’єкта. Її 
“прийоми” - це була її робота, спрямована на те, щоб зробити 
доступною для спостереження для всіх практичних потреб вартісну 
особу, наділену статтю, яка залишається видимо самототожною, 
попри всі варіації актуальних видимостей.

Аґнес часто доводилося маги справу з цією поясненною 
константністю як із завданням, що вимагало ретельно обміркова
них дій. Її робота з управління ситуаціями складалася з дій, що 
були спрямовані на контроль за структурою релевантностей, що 
перебувала в процесі змін. Саме з цією структурою консультували
ся вона та інші, шукаючи доказів, що вона залишається ідентичною 
особою, якою вона була первісно, насамперед і завжди, якою вона 
була і якою залишиться. Аґнес дуже добре усвідомлювала, до яких 
прийомів вона вдається, щоб зробити видимою константність 
цінної, ідентично природної, нормальної жінки. Але її запитання: 
“Які прийоми й навіщо?” незмінно супроводжувало це усвідомлення.

Цим запитанням Аґнес висміювала наукові обговорення 
статевих ролей, що ставили на меті показати, як члени суспільства 
заанґажовані в діяльність, спрямовану на те, щоб показати, як 
можна зробити нормальну статевість поясненною. їй здавалося 
втішним і невинним дивитися на діяльність нормальної людини і 
свою діяльність як діяльність виконавця або творця ролі, які 
знають, намагаються встановити і силоміць накинути підпорядко
ваність суспільно стандартизованим сподіванням нормальної стате
вості з їхніми “функціональними наслідками”, про які до виник
нення актуальних ситуацій, що в них вони можуть бути застосо
вані, людина нормальна може “говорити”, пам’ятаючи про різні 
речі, які вона може робити з тим, що “сказано”, і в актуальні оказії 
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використовувати їх для того, щоб робити вибір між різними 
видами належного говоріння та поведінки. Так само втішними 
були різновиди психологічно обстежених осіб, наділених нормаль
ною статтю, чиї можливості, згідно з версією, якій надається 
перевага, фіксуються рано в житті суспільними структурами роди
ни дитинства як складна програма підсилень; або біологічно нор
мальна людина, яка, в кінцевому підсумку, включається до однієї 
статі або до другої через залишок, який залишається у відповідно
му стовпчику, коли знаки арифметично оцінюються; або соціоло
гічно нормальна людина, для якої суспільство - це таблиця органі
зації, а тому статеві “позиції” і “статуси” та їхні можливі відхилен
ня приписуються й підсилюються як умова для збереження цієї 
таблиці організації та з інших “поважних причин”.

Кожен із цих різновидів дає простий метод для теорети
зування, виходячи з визнання демонічно проблематичного фено
мену: монотонного управління собою як ідентичною, самототож- 
ною, природною жінкою та випадком реальної і цінної особи через 
активну, чутливу, розумно керовану, неминуче видиму поведінку в 
практичних ситуаціях вибору, які диктує здоровий глузд.

Цей феномен був постійною турботою Аґнес. Усі її прийоми 
були спрямовані саме на це, й, по суті, вони являли собою 
макіавеллівське керівництво практичними обставинами. Але, щоб 
керувати сценами своєї діяльності в макіавеллівський спосіб, вона 
мусила прийняти релевантні характеристики на віру й бути певною, 
що її нормальні колеги роблять так само. Вона відрізнялася від 
нормальних людей, у чиєму товаристві і з чиєю невизнаною 
допомогою вона “керувала” продуктивним завданням підтримувати 
цю довіру в доброму стані. Тому ми бачимо, як вона застосовує всю 
свою тяму, свою чутливість, своє вміння робити вибір, свою 
стурбованість і свої розмови, а також весь свій практичний досвід 
для того, щоб знаходити, впізнавати “переконливі причини”, а також 
користуватися ними й доводити їхню слушність. Перелічити 
прийоми керування ситуаціями Аґнес і розглянути її “раціоналізації” 
у такий спосіб, ніби вони спрямовані на керівництво враженнями й 
на цьому зупинитися, як роблять тоді, коли застосовують клінічний 
ідеал Ґофмана, означає евфемізувати феномен, на який її випадок 
звертає увагу. Роблячи свої повсякденні справи, вона мусила 
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обирати між альтернативними процесами діяльності, навіть якщо 
мета, якої вона прагнула досягти, часто була для неї не дуже ясною, 
перед тим як удатися до дій, завдяки яким у кінці можна було 
реалізувати певну мету’. Не мала вона також жодної певності в тому, 
якими можуть бути наслідки зробленого нею вибору до того чи 
незалежно від того, як їй доведеться давати їм раду. Не були для неї 
прозорими також правила, до яких вона могла б звернутися, щоб 
перевірити, чи розумний вона робить вибір, перш аніж робити такий 
вибір. Для Аґнес стабільна рутина повсякденного життя складалася з 
набутків, що повертали їй волю й досягалися завдяки непослабним, 
миттєвим, точно розташованим процесам імпровізації. Ці процеси 
були нерозривно пов’язані з необхідністю говорити, тому незалежно 
від того, до чого призводили її дії, успішними вони були чи неуспіш
ними, вона мала потребу в тому, щоб “пояснити” свої вчинки, 
навести “переконливі причини”, чому вона діяла так, як вона діяла.

Те, що люди “раціоналізують” свої власні минулі дії та 
минулі дії інших, нинішні ситуації та майбутні перспективи - це 
добре відомий факт. Якби я говорив лише про це, то моя стаття була 
б тільки ще одним авторитетним підтвердженням того, що всім 
добре відомо. Натомість я використав цей випадок, прагнучи показа
ти, чому люди вимагають цього одне від одного, і наново відкрити 
як соціологічний феномен, як “бути спроможним навести перекон
ливі причини” не лише залежить від підтримання стабільних рутин
них ознак повсякденного життя у тому вигляді, в якому вони проду
куються “всередині” ситуацій як характеристики цих ситуацій, а й 
сприяє цьому підтриманню. Випадок із Аґнес навчає нас, як нероз
ривно пов’язані між собою “стабільність цінностей”, “константність 
об’єктів”, “керівництво враженнями”, “схильність підпорядковува
тися легітимним сподіванням”, “раціоналізація” з неодмінною діяль
ністю члена суспільства, спрямованою на те, щоб примиритися з 
практичними обставинами. Саме в стосунку до цього феномену я, 
досліджуючи перехід Аґнес, переймався питанням, як, понад часо
вим плином своєї актуальної заанґажованості і “знаючи” суспільство 
лише зсередини, члени суспільства продукують стабільну, пояснен
ну діяльність, тобто суспільні структури повсякденної діяльності.
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РОЗДІЛ шостий

“Добрі” організаційні причини 

для поганих клінічних записів62

62 У співпраці з Егоном Бі гнсром, Нейропсихіатричний інститут Ленглі Портера.
63 М. Kramer, Н. Goldstein, R. Н. Israel, and N. A. Johnson, “Application of Life Table 
Methodology to the Study of Mental Hospital Populations”, Psychiatric Research Reports, 
June, 1956, pp. 49-76.
м У сьомому розділі дається детальний опис цього дослідження. У першому розділі 
описуються інші його аспекти.

Проблема

Кілька років ми вивчали діяльність добору пацієнтів у Психі
атричній клініці амбулаторного лікування Медичного Центру Калі
форнійського університету Лос-Анджелеса, намагаючись з’ясувати, 
за якими критеріями добираються претенденти на лікування. Для 
аналізу руху лікарняного населення був застосований метод 
Крамера63 для того, щоб осмислити це питання в термінах 
поступового зменшення початкової кількості охочих, мірою того, 
як вони долали послідовні етапи прийому, психіатричного діагнозу 
та лікування64. Клінічні записи були нашими джерелами інформа
ції. Найважливішими з них були заповнені бланки заяв на лікуван
ня та записи в історіях хвороб. Щоб доповнити що інформацію, ми 
опрацювали “форму клінічної кар’єри”, яку ми додавали до історії 
хвороби, щоб здобути безперервний запис спілкування між 
пацієнтами та персоналом клініки амбулаторного лікування від 
першої появи пацієнта й доти, коли його контакти з клінікою 
закінчувалися. Клінічні папки містили записи, створені діяльністю 
клінічного персоналу, й таким чином майже всі матеріали, які 
містилися в папках як джерела даних для нашого дослідження, 
були результатами процедур самозвітування.



213
У своїй перспективній застосовності та своїй результатах метод 

когорта був чітко визначений і багатий своїми можливостями. Щодо 
доступу до матеріалів, то жодних проблем у нас не виникало. Тож коли 
ми підготували заяву на і рант, ми думали, що під нашим пильним 
наглядом персонал клініки може здобути потрібну нам інформацію з 
клінічних папок. Експериментальна спроба з’ясувати, яку інформацію 
ми потребуємо, а яку - ні, примусила нас усвідомити, ідо ми повинні 
добре навчити своїх помічників, піднявши їхній рівень до рівня 
асистентів соціології з університетською освітою. Ми дозволили своїм 
кодувальникам будувати гіпотези й заохочували ретельний пошук. Та 
навіть за таких умов ми здобули дуже мало відповідей на ті пункти, які 
ми сформулювали в програмі нашого дослідження. Деякі види інфор
мації, які ми сподівалися добути з клінічних записів і які ми добули з 
певною вірогідністю, наводяться в Таблиці 1.

ТАБЛИЦЯ 1. Доступність бажаної інформації, і як її було добуто 
в 661 випадку

Відсоток із 661 випадку, для яких
Інформацію 
було добуто

Інформацію 
було добуто

Інформацію 
було добуто

Елемент Не було за допомогою за допомогою за допомогою
інформації інформації нестрогого строгого обстеження

висновку висновку
А) Конкретні характеристики особи
Стать 0,2 - 0,3 99,5
Вік 5,5 2,9 0,4 91,2
Сімейний статус 11,8 5,4 3,9 78,9
Суспільна зона 21,4 0,4 3,6 74,6
Раса 59,5 0,2 0,6 39,7
Професія 55,6 0,4 5,0 39,0
Релігія 51,7 9,5 2,3 36,5
Освіта 60,7 1,4 2,6 35,3

Вилучені через відсутність інформації
Професійна історія
Тривалість шлюбу
Одружений (одружена) вперше чи не вперше 
Етнічне походження
Прибутки
Домашні проблеми
Хто передусім підтримував пацієнта
Місце народження
Тривалість перебування в Каліфорнії
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Б) Перший контакт
Як був налаго- 
жений контакт 7,2 0,4 2,3 90,1

Якщо пацієнт
прийшов у су
проводі, то з ким - 2,0 2,0 96,0

Вид направлення 3,5 0,4 7,8 88,3

Зовнішні особи, 
причетні до 
направлення 2,5 0,2 3,0 94,3

Особа з клініки, 
яка брала участь 
у першому 
контакті 3,6 96,4

Кількість осіб із 
клініки, які 
брали участь у 
контакті 4,8 2,0 93,2

Диспозиція 
після першого 
контакту 5,0 0,3 И,9 82,8

В) Приймальна співбесіда і психологічні тести
Який вигляд
мав пацієнт на
приймальній 
співбесіді 0,4 0,5 2,1 97,0
Особа з клініки, 
яка брала участь 
у приймальній 
співбесіді 0,3 99,7

Результат психоло
гічного тестування 0,2 0,3 1,5 98,0
Якщо психоло
гічного тесту не 
було, то в чому 
причина 16,3 2,5 17,5 63,7
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Г) Обмін думками щодо прийому та лікування
Запланованим 
чи імпровізова
ним був обмін 
думками щодо 
прийому 44,6 10,9 34,9 9,6

Який представ
ник персоналу 
відповідав за 
обмін думками 
щодо прийому 50,3 49,7

Ухвалене 
рішення 8,0 9,7 10,3 72,0

Якщо пацієн
тові приписали 
лікаря, то ім’я 
цього лікаря 8,3 91,7

Ім’я першого 
лікаря 3,8 - - 96,2

Якщо пацієнт 
був поставле
ний на чергу - 
результат 0,3 9,6 90,1

Якщо пацієнта 
не прийняли - 
причина 19,7 1,2 7,7 71,4

Якщо пацієнта 
не прийняли, 
як це було йому 
повідомлено 31,5 2,7 6,8 59,0

Вилучені через відсутність інформації
Склад учасників обміну думками щодо прийому
Скільки разів приймали пацієнта на лікування раніше 
Побічні захворювання
Планування психологічних тестів
Планування приймальних співбесід
Кількість учасників приймальної співбесіди
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Чи була визначена тривалість лікування після приймальної співбесіди 
Які були здійснені психологічні тести
Вид рекомендованого лікування
Кількість запланованих сесій лікування
Кількість пропущених візитів, які були призначені
Кількість розмов із дружинами (чоловіками), батьками, родичами, 

друзями та ін.
Хто наглядав за лікуванням
Запланований режим візитів
Причини, з яких лікування було припинене

Ґ) Психіатричні характеристики
На що скаржив
ся пацієнт 7,0 0,2 1,9 90,9
Психіатричний 
діагноз 17,2 - - 82,8

Попередній 
психіатричний 
досвід

19,0 1,7 46,5 32,8

Мотивація для 
лікування 32,0 н,з 28,3 28,4

“Психологічна 
помисливість” 40,2 14,0 23,9 21,9
Д) Клінічна кар’єра
Коли було закін
чене лікування - 0,9 6,2 92,9

Обставини закін
чення лікування 2,6 1,1 5,6 90,7

Куди направили 
пацієнта 3,5 0,3 7,6 88,6

Вид клінічної 
кар’єри 0,2 0,8 5,1 93,9

Кількість днів
контакту з 
клінікою 1,5 3,0 3,5 92,0

Кількість днів
поза статусом 
лікування 2,0 3,8 3,9 90,3
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Скільки днів
тривало 
лікування 8,8 0,4 0,4 90,4

Наприклад, про стать пацієнта можна було довідатися прак
тично в кожному з випадків; про вік пацієнта - в 91 відсотку випад
ків; про сімейний статус і місце проживання - приблизно в 75 від
сотках випадків; про расу, професію, релігію та освіту - приблизно 
в третині випадків; і про професійну історію, етнічне походження, 
річний прибуток, особливості домашнього життя та місце наро
дження - менш як у третині випадків. З 47 пунктів, які мали 
стосунок до історії контактів між претендентами на лікування та 
персоналом клініки, ми могли здобути інформацію в 90 відсотках 
випадків для 18 наших пунктів; для 20 інших пунктів ми мали 
інформацію в інтервалі від нуля до 30 відсотків випадків.

Коли після першого року зусиль ми оглянули наші пробле
ми, які стосувалися збирання інформації з наявних записів, ми ді
йшли висновку, що ці проблеми виникли внаслідок того, що ми 
шукали інформацію, яку ми чи хтось інший, як працівники клініки, 
так і люди сторонні, мабуть, не могли знайти, тому що кожна само- 
звітна система мала бути пристосована до тих рутинних методів, 
які застосовувала у своїй роботі клініка амбулаторного лікування. 
Ми, зрештою, прив’язали недоступну для нас інформацію до теми 
“добрих” організаційних причин для “поганих” клінічних записів. 
Саме цю тему ми й маємо намір далі розглянути.

“Нормальні, природні проблеми”

Проблеми, на які дослідник може натрапити, користуючись 
клінічними записами, можуть бути приблизно поділені на два види. 
Ми можемо назвати перший вид загальними методологічними 
проблемами і другий “нормальними, природними проблемами”. 
Ми обмежимося кількома короткими зауваженнями про перший 
вид; наш головний інтерес буде приділено другому.

Загальні методологічні проблеми становлять тему найбіль
шої кількості опублікованих праць про використання клінічних 
записів для дослідницьких цілей. Інтерес до цих проблем дикту
ється завданням запропонувати дослідникові практичну пораду, як 
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пошити шовковий гаманець зі свинячого вуха. Замість “шовкового 
гаманця” тут ідеться про контейнер, у який можна було б зібрати 
терплячими зусиллями дослідника певний придатний для користу
вання відсоток розшматованих і не вельми точних відомостей, 
знайдених у клінічних записах і складених у нього. Згадані вище 
праці та дискусії намагаються опрацювати для дослідника правила, 
за допомогою яких він зміг би привести зміст лікарняних історій 
хвороби до статусу обґрунтованих відповідей на свої запитання. 
Про що тут загалом ідеться, то це про перефразування актуальних 
змістів історій хвороби та інших клінічних записів із метою 
створення такого собі актуарного документа, який би був наділе
ний - принаймні ми могли б на це сподіватися - бажаними власти
востями повноти, ясності, правдоподібності тощо. Трансформо
ваний зміст записів більш придатний, аніж оригінал, для розмаїтих 
суспільно-наукових аналізів за припущення, звичайно, що існує і 
може бути доведена відповідність між трансформованим звітом і 
тією інформацією, яка була записана у своїй первісній формі65.

65 Про суспільно-наукове використання клінічних записів можна прочитати в Е. Кипо 
Beller, Clinical Processes (New-York: Free Press of Glencoe, Inc., 1962).

Кожен дослідник, який намагався здійснювати свій пошук, 
користуючись матеріалами клінічних записів, хоч би де він їх 
знаходив, може довго й нудно перераховувати проблеми, з якими 
він при цьому зіткнувся. Більше того, адміністратори лікарень та 
клінік часто не менш обізнані з цими “вадами” своєї документації 
та стурбовані з цього приводу, аніж самі дослідники. Сама частота 
“поганих записів” та майже однакові способи, в які вони є 
“поганими”, були достатніми самі по собі для того, щоб розбудити 
нашу цікавість. Тому ми визнали за слушне поставити перед собою 
запитання, чи можна сказати щось цікаве, описуючи велике 
одноманіггя “поганих записів” як соціологічний феномен за своїм 
власним правом.

Ми дійшли висновку, що проблеми із записами — це 
“нормальні, природні” проблеми. Ми це кажемо без будь-якої 
іронії. Ми не кажемо: “А чого б іще ви могли сподіватися?!” 
Радше, термін “нормальні, природні” застосовується в конвенцій
ному психологічному розумінні й означає “такі, що відповідають 
усталеним правилам практики”. “Нормальні, природні проблеми” - 
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це проблеми, які виникають тому, що особи, які працюють у 
клініці, у своїй практиці самозвітування, активно намагаються 
діяти відповідно до правил клінічних оперативних процедур, які 
для них і з їхнього погляду, є більш або менш самозрозумілими та 
очевидними способами діяльності. “Нормальні, природні” пробле
ми - це проблеми, які виникають тому, що особи, які працюють у 
клініці, мають усталені способи звітування про свою діяльність; 
тому що особи, які працюють у клініці, як люди, що самі про себе 
звітують, завжди дотримуються цих способів; і тому що система 
звітності та самозвітна діяльність працівників є інтегральними 
характеристиками тих способів робити повсякденну роботу, які 
давно стали в клініці звичними - способів, які працівники клініки 
амбулаторного лікування вважають правильними.

Проблеми, про які ми говоримо, - це ті проблеми, що їм 
будь-який дослідник - зовнішній чи внутрішній - муситиме давати 
раду, якщо він звернеться до папок із записами, шукаючи відпові
дей на запитання, що відходять у своєму теоретичному або прак
тичному плані від організаційно релевантних цілей та рутинних 
заходів, на догоду яким насамперед і комплектується зміст записів, 
які зберігаються в папках. Даймо дослідникові спробувати знайти 
засіб проти цих вад, і він швидко наштовхнеться на цікаві власти
вості даних проблем. Вони виникають постійно, вони переходять із 
документації однієї клініки в документацію іншої, вони стандартні 
й виникають із великою одноманітністю, якщо ви порівняєте 
документації різних клінік, вони вперто чинять опір будь-яким 
перемінам і, головне, вони мають присмак неминучості. Ця 
неминучість відкривається тим фактом, що серйозна спроба з боку 
дослідника виправити стан речей, переконливо демонструє, як 
тісно й чутливо процедури звітності прив’язані до інших рутинізо- 
ваних та оцінюваних практик клініки. Процедури звітності, їхні 
результати та використання цих результатів є інтегральними харак
теристиками тих самих суспільних порядків, які вони описують. 
Спроба висмикнути з них бодай одне волоконце може відбитися 
резонансом у всій системі.

Коли ми дивимося на клінічні записи під цим кутом зору, то 
найменш цікава річ, яку можна про них сказати, це, що вони 
зроблені та зберігаються “недбало”. Головну проблему цього фено- 



220
мену слід шукати зовсім не там, а саме, у зв’язках між записами та 
суспільною системою, яка створює ці записи та обслуговується 
ними. Існує організаційне обгрунтування тих труднощів, які дово
диться долати дослідникові. Мета даної статті - сформулювати це 
обгрунтування експліцитно. З цією метою ми обговоримо кілька 
організаційних джерел, із яких виникають труднощі, що пере
шкоджають спробам домогтися вдосконалення клінічних записів.

Деякі джерела “нормальних, природних проблем”

Одна з частин проблеми, частина, на яку були спрямовані 
більшість зусиль із вдосконалення записів, виникає внаслідок 
маргінальної корисності додаткової інформації. Проблема для під
приємства, яке мусить діяти в рамках фіксованого бюджету, вклю
чає в себе необхідність обирати найдешевші способи добування 
альтернативної інформації. Оскільки різні способи провадження та 
зберігання документації коштують неоднаково, доводиться, здій
снюючи вибір між альтернативними способами використання 
обмежених ресурсів грошей, часу, персоналу, професійної підго
товки та професійного вміння, брати до уваги, яку ціну треба буде 
заплатити за досягнення поставленої мети. Це проблема суто еко
номічна - в найвужчому значенні цього слова. Наприклад, інфор
мація про вік і стать можна добути коштом тих зусиль, яких треба 
докласти для того, щоб просто глянути на респондента; інформація 
про професію вже забирає трохи часу в інтерв’юера й вимагає від 
нього певного вміння; що ж до професійної історії, то ця інформа
ція коштує дорого. Економічна проблема підсумовувалася в запи
танні, яке майже незмінно лунало у відповідь на будь-які реко
мендовані зміни в процедурі звітності: “А скільки часу це забере в 
медсестри (або в лікаря-ординатора, або в працівника соціальної 
служби тощо)?”

Якби проблеми запровадження вдосконалень залежали ціл
ком від того, скільки інформації може роздобути клініка за певний 
час і за певні гроші, то їх можна було б залагодити роздобувши 
досить грошей для того, щоб найняти великий штат реєстраторів та 
документалістів. Але досить уявити собі практичне застосування 
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цього методу “вдосконалення”, як ми побачимо, що існують і інші 
проблеми в цьому плані, які не залежать від кількості реєстраторів.

Розгляньмо, наприклад, ту проблему, яка виникає через 
маргінальну корисність інформації, коли інформація збирається 
працівниками клініки згідно з архівними процедурами, тобто коли 
однорідна інформація збирається для майбутніх, але невідомих 
потреб. Адміністратор може бути цілком готовий вимагати від 
працівників свого закладу, щоб те, що вони збирають, вони зби
рали послідовно. Але він мусить бути також готовий підтримувати 
їхню мотивацію збирати інформацію в регулярний спосіб, знаючи, 
що персонал також знає, що інформацію вони збирають для 
невідомих потреб, які можуть прояснитися лише в майбутньому. У 
процесі збирання інформації ці потреби можуть змінювати своє 
значення в очах персоналу, від цілком слушних до марних або й 
шкідливих, і то з причин, які майже не мають стосунку до архівів.

Далі, прихильники у клініці однієї програми звітності або 
іншої схильні обстоювати “істотний” характер інформації, яку 
вони хотіли б зібрати. Як адміністратори, так і дослідники знають, 
що цей “істотний характер” - не більш як набридливий міф. Уявімо 
собі, наприклад, що соціолог наполягає на регулярному збиранні 
інформації про такі конкретні характеристики людини, як вік, 
стать, раса, подружній статус, склад родини, освіта, повсякденні 
заняття та річний прибуток. Запитання, на яке він мусить відпо
вісти, воюючи проти супротивників архівної справи, звучатиме не: 
“Чи варто витрачати на цю інформацію стільки зусиль і коштів?”, а 
“Чи виправдає ця інформація затрачені зусилля та кошти?” Не 
треба бути натренованим дослідником, аби зрозуміти, що, звергаю
чись до архівів із будь-яким конкретним запитанням, можна вияви
ти вади діяльності, спрямованої на їхнє створення. Виявиться чи не 
виявиться, що все зібране абсолютно не годиться і має бути зібране 
знову, залежатиме від того, з якими обмеженнями готовий змири
тися дослідник, обмеженнями, що накидаються йому необхідністю 
формулювати такі запитання, на які архіви можуть дати йому 
відповідь. Із цих причин адміністратор, який постійно тримає в 
полі зору бюджетні кошти, виділені йому на потреби накопичення 
та зберігання документації, схильний віддати перевагу мінімаліза- 
ції тягара нинішніх витрат і сприяти операціям, здійснюваним у 
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піковому режимі, коли дослідник точно викладе свої потреби у 
сформульованому проекті.

Існують і інші труднощі з підтриманням мотивації до 
збирання “істотної” інформації, що виникають тоді, коли якість 
документування оцінюється залежно від дослідницького інтересу. 
Такі стандарти часто входять у суперечність зі службовими інтере
сами професіоналів, які працюють в організації. Крім того, встанов
лені пріоритети професійної відповідальності можуть спричиняти 
досить сильний і реальний опір, а також - і то з більшою ймовірні
стю - неформальні й приховані практики документування, які 
дозволяють документапістові зберігати пріоритет своїх інших 
професійних обов’язків, водночас і відповідно дезінформуючи 
керівництво закладу.

Цей пункт тісно пов’язаний зі спорідненим джерелом 
проблем, які стоять на заваді поліпшенню архівної інформації, 
проблем, які стосуються необхідності домагатися, щоб персонал, 
який здійснює самодокументацію, ставився до цієї роботи як до 
діяльності, що має високу цінність у їхніх власних очах. Розподіл 
праці, який існує в кожній клініці полягає не лише в диференціації 
технічних знань. Щоб належно оцінити розмаїття та серйозність 
проблем, спричинених цією організаційною властивістю, треба ли
ше подивитися на те, яка існує різниця між релевантнісгю доку
ментів, що спрямована на задовільне виконання адміністративних 
обов’язків, і тією, яка стосується професійних медичних обов’язків, 
та на те нестійке перемир’я, яке існує між різними професійними 
угрупованнями, в їхньому розумінні того, як треба здійснювати 
належну документацію матеріалів.

Думки персоналу клініки про більшу або меншу значущість 
їхньої праці з документування, на відміну від інших аспектів їхньої 
професійної діяльності, супроводжуються неодмінною і постійною 
турботою про уникнення специфічних деталей у текстах записів, з 
огляду на непередбачуваний характер тих оказій, у яких запис 
може бути використаний як складова частина постійно задіяної 
системи нагляду та перегляду. Записи можуть бути використані на 
службі інтересів, що їх особи, які перебувають на вищих щаблях 
медико-адміністративної ієрархії, або неспроможні специфікувати, 
або, щонайменше, не відчувають у цьому жодної потреби, а тому 
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немає жодного сенсу наперед давати їм про них знати. Тому неми
нуче існують неформальні практики, які, проте, відомі кожному і 
які зазвичай суперечать офіційно запровадженим і відкрито визна
ним практикам. Характерно, що специфічні подробиці на тему хто, 
що, коли й де завжди пильно охороняються як групові таємниці 
різних фракцій та клік, що утворюються в кожній клініці, як це 
завжди відбувається в усіх бюрократично організованих середо
вищах. З погляду кожної професійної групи існують специфічні 
деталі, які полегшують цій групі виконання її професійних повсяк
денних обов’язків і до яких немає ніякого діла іншим професійним 
групам, що існують у тій-таки клініці. Це, звичайно, не новина, 
проте кожен дослідник мусить брати до уваги цей факт, 
здійснюючи свій науковий пошук, коли, наприклад, щоб визначити 
значущість матеріалів, які зберігаються в записах, йому доводиться 
звертатися до відомостей, яких у записах немає, але які, проте, 
відомі всім і всіма беруться до уваги.

Ще одне джерело проблем: персонал клініки знає реалії 
життя в клініці завдяки своїм спроможностям суспільно поінфор
мованих членів суспільства, чиї претензії на знання “реального 
змісту подій” значною мірою утворюється внаслідок їхньої 
заанґажованості в суспільну систему та позицій, на яких вони 
перебувають у цій системі, заангажованості та позицій, що вклю
чають у себе як справу морального обоє ’язку вимогу, щоб ті, на 
кого покладені певні обов’язки, добре розуміли обставини, за яких 
їм доводиться працювати. Як наслідок цього морального обов’язку 
ми часто чуємо від тих, хто сам себе задокументовує: “Замість 
морочити нас своїми пошуками, чому б вам просто не вислухати, 
як усе було насправді?” Цю пораду нам дають особливо часто там, 
де застосовуються усталені форми звітності. Якщо ж дослідник 
наполягає, щоб йому надали інформацію в той спосіб, який перед
бачає форма, він наражає себе на ризик накинути актуальним по
діям, які він досліджує, структуру, що утворюється з характеристик 
процесу документації, аніж із самих подій.

Близько споріднене джерело проблем виникає з того факту, 
що форми самозвітування - незалежно від того, які запитання вони 
в себе включають, - дають не тільки категорії, в яких персонал 
клініки описує клінічні події, але одночасно й неминуче такі форми 
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конституюють правила, за якими організується процес докумен
тації. Форми самозвітування складаються з правил, що визначають 
для персоналу правильну поведінку як робочий обов’язок. Тож не 
дивно, що дослідник може добути опис клінічних подій саме до тієї 
міри, до якої форма самозвітування накидається як правило скла
дання звітів на персонал, який ці звіти складає. Але в такому разі 
не слід також дивуватися, що інформація, яку дослідник може здо
бути, а також інформація, яку він не може здобути, підпорядкована 
тим самим умовам, із якими дослідники зустрічаються в інших 
сферах регульованої правилами поведінки: а саме, що добре відомі 
відмінності та добре відомі джерела відмінностей виникають між 
правилами й практиками, і це саме ті відмінності, які чинять 
затятий опір будь-яким намаганням усунути їх.

Такі відмінності не можна зрозуміти, а тим більше усунути, 
намагаючись покласти провину на авторів документації та дослід
ників. Розгляньмо, наприклад, випадок, коли член персоналу 
намагатиметься складати свій звіт у відповідності до тих форм, які 
опрацьовує для нього дослідник, але саме тому, що він намагати
меться поставитися до форми звітності серйозно, йому буде важко 
примирити те, що він знає про те, що запитує його форма, з тим 
правилом, яке накидає йому форма для визначення релевантності 
того, що він знає. Наприклад, уявімо собі той випадок, коли запи
тання ставить члена персоналу перед фіксованою альтернативою 
відповідей, тобто перед необхідністю відповідати “так” або “ні”, а 
проте з того, що він знає про даний випадок, він переконаний, що 
відповіді “так” або “ні” перекручують питання або зовсім не відпо
відають меті дослідника, що намагається здобути на них відповідь. 
Якщо автор звіту поставиться до свого завдання серйозно, він може 
запитати себе, чи не залагодить справу примітка, зроблена на 
берегах? Але потім він запитає себе, чи не створить він зайву 
проблему, написавши таку примітку. Можливо, йому слід зачекати, 
поки він зустрінеться з дослідником і зверне його увагу на цей 
випадок. Але чому тільки цей випадок? Він знає, як знають і інші 
подібні до нього автори звітів, про багато таких випадків і багато 
таких пунктів у формах звітності, тому перед ним виникає цілком 
реальна проблема, коли він починає нарікати, що якби він захо-
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дився писати на берегах, то йому довелося б зробити безліч 
приміток для багатьох пунктів у багатьох випадках.

Дослідник, зі свого боку, не хоче від автора, який письмово 
звітує про власну діяльність, щоб він поставився до форми звіту
вання як до нагоди викласти там усе, що він знає, так, як він це 
знає. Тож нерідко буває так, що автор самозвіту спотворює реаль
ність випадку саме тому, що хоче бути корисним, а тому цілком 
підпорядковує себе формі звіту. Він може знати, що він спотворює 
реальність, і його це може обурювати, хоч він це й терпить. Легко 
уявити собі, що його обурення й терпіння супроводжуються 
відповідними почуттями й на боці дослідника.

Крім того, якщо термінологія у формах звітності має фіксо
ваний характер, то актуальні події, до яких ця термінологія зверга
ється, так само як і способи, в які актуальні події можуть бути 
підведені під юрисдикцію термінології форм як описи, надзвичай
но мінливі. Релевантність термінології форм звітування в стосунку 
до подій, які вони описують, підпорядкована тій стабільності, яка 
властива діяльності клініки, й залежить від того, як автор самозвіту 
розуміє та застосовує регулярні характеристики клінічної діяль
ності як схему лінгвістичної інтерпретації. Будь-яка зміна в страте
гії клініки, в її організаційній структурі, у складі персоналу або в 
процедурі може призвести до того, що терміни, застосовані у 
формах звітності, змінять своє значення, хоча при цьому' жодне з 
надрукованих речень не зазнає ніяких змін. Прикро усвідомлювати, 
що навіть невеличкі процедурні зміни можуть зробити значну 
частин}' форми звітування безнадійно двозначною.

Труднощі, які виникають або тому, що працівники клініки 
звітують про свою власну діяльність, або тому, що ця самозвітна 
діяльність відбувається із застосуванням заздалегідь приготовле
них форм, можуть ще підсилитися і стати ще очевиднішими, якщо 
ми візьмемо до уваги, що відвертість у звітуванні пов’язана з добре 
відомим ризиком для кар’єр та для організації. Якщо висловитися 
евфемістично, то обмін інформацією між працівниками клініки та 
їхніми клієнтами, а також між клінікою та групами, що її оточують, 
відбувається не зовсім так, як обмін товарами на вільному ринку.
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Критичне джерело проблем: октуарне використання 

змісту клінічної документації 
порівняно з договірним використанням

Проблеми, про які йшлося вище, ми розглянули, рекоменду
вавши як контекст для їхньої інтерпретації, припустити, що проце
дури документації та їхні результати, як і їхнє застосування 
працівниками клініки, є інтегральними характеристиками тих 
самих порядків клінічної діяльності, які вони описують; що методи 
та результати клінічної звітності складаються з тих самих характе- 
ритик і регулюються тими самими характеристиками, що їх вони 
задокум ентовують.

Та хоча розглянуті вище проблеми можуть бути витлума
чені в цьому контексті, ніщо в самих проблемах не потребує його. 
Можна стверджувати, що проблеми, які ми обговорили, просто 
задокументовують певні вади в раціональному контролі над 
практиками діяльності клініки. Ми перелічили, у вигляді проблем 
із процедурами звітності, труднощі, які можна було б усунути за 
допомогою сильного керівництва й у такий спосіб умови, які 
сприяють поганій звітності, були б усунуті або їхній вплив на 
збереження документації міг би бути зменшений.

Але думати про такі проблеми як про менеджерське 
завдання поставити діяльність утворення документації під більший 
або ліпше організований контроль означає знехтувати критичну й, 
можливо, незмінну характеристику медичної документації як еле
мента інституціоналізованих практик. Ми пропонуємо виходити з 
припущення, що перелічені проблеми - й, очевидно, наш перелік 
далеко не повний - або пояснюють властивості історії хвороби як 
доступного для реконструкції звіту між пацієнтами га персоналом 
клініки, або складаються з цих властивостей. Ця критична характе
ристика клінічних записів підводить перелічені проблеми під 
юрисдикцію їхнього статусу як “структурно нормальних проблем”, 
співвідносячи системи документації з умовами життєспроможності 
клініки як корпоративно організованого службового закладу. Ми 
зараз спробуємо показати, що клінічні записи, такі, якими вони є, 
це не просто інформація, яку персонал клініки хоче запхати в
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глибокий ящик, а що натомість ці записи складаються з процедур 
та наслідків клінічної діяльності як медико-леіазьного закладу.

Коли ми переглядали зміст історій хвороби, нам здалося, що 
кожна історія хвороби може бути прочитана в два протилежні й 
непримиренні способи. З одного боку, вона може бути прочитана 
як актуарный66 запис. З другого боку, вона може бути прочитана як 
запис лікарняного договору між клінікою як медико-леґальним 
закладом і пацієнтом. Позаяк наше розуміння терміна “договір” 
дещо відрізняється від застосування його в розмовній мові, але не 
відрізняється від того розуміння, якого навчав Дюркгайм, необхід
не коротке пояснення.

66 Ми розуміємо значення “актуарної" процедури згідно з моделлю інформаційно- 
збалансованої гри, яку запропонував Девід Гарра. Див. David Harra, “A Logic of 
Questions and Answers”, Philosophy of Science, 28, No 1 (January, 1961), 40-46. Ширше 
обговорення, яке сумісне з формулюванням Гарри, можна знайти в Paul Е. Meehl, 
Clinical Versus Statistical Prediction (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1954); a 
також у Paul E. Meehl, “When Shall We Use Our Heads Instead of the Formula?”, Minnesota 
Studies in the Philosophv of Science, Vol. 2 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1958).

Зазвичай під терміном “договір” ми маємо на увазі доку
мент, який містить у собі експліцитний список зобов’язань, приму
совий характер яких визнають обидві сторони угоди, сторони, що 
їх можна ідентифікувати. Натомість, оскільки ми специфічно гово
римо лише про клініку, ми застосовуємо термін “договір”, маючи 
на увазі визначення нормальних трансакцій між клієнтурою та 
агенціями медичної допомоги, у термінах яких послуги агенцій 
ліцензуються та стають доступними для клієнтів. Одна з визна
чальних характеристик діяльності медичної допомоги полягає в 
тому, що тих, хто її отримує, вони самі та агенції суспільно 
визначають як осіб, що некомпетентні самі домовлятися про умови 
свого лікування.

Тому суспільство сприймає як цілком нормальний перебіг 
подій, коли пацієнт “віддає себе в руки лікареві” і від нього споді
ваються, що він відмовиться від своєї компетенції самому судити 
про свій добробут, про те, чого він потребує і що буде для нього 
найкращим. Цей же таки закон застосовують і до злочинця, mutatis 
mutandis, який є єдиною особою, що їй не дозволено вносити свою 
думку у формулювання справедливого вироку. Попри ці обмежен-
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ня в компетенції, ані пацієнти, ані злочинці не втрачають право на 
те “ставлення до себе, якого вони заслуговують”. Це відбувається 
тому, що таке ставлення складається з оказій для діяльності, яка в 
очах учасників узгоджується з ширшою схемою зобов’язань. 
Ширша схема зобов’язань має стосунок до повноважень, у термі
нах яких агенції медичної допомоги надається право діяти згідно з 
технічними доктринами та практичною професійною етикою, які 
керують діяльністю агенції. Беручи на себе юридичну відповідаль
ність у специфічних випадках, медичні та судові агенції тим самим 
задовольнячють легітимні публічні вимоги “добре лікувати” та “чи
нити справедливий суд”. Неодмінний, хоча й не винятковий, метод, 
через який клініки засвідчують, що вони гідно задовольнили вимо
ги надавати адекватну медичну допомогу, складається з процедур 
формулювання релевантних звітів про свої трансакції з пацієнтами.

Необхідно висловити ще кілька зауважень про те, як ми за
стосовуємо концепт договору. Навіть узвичаєне розмовне значення 
цього терміна визнає, що ті умови, які специфікує договір, не 
просто даються в документі, який підтверджує існування договору. 
Також немає підстав вважати, що терміни, визначення та вирази, 
які містить у собі документ, у будь-який “автоматичний” спосіб 
можуть бути застосовані для регулювання взаємин. Натомість ті 
способи, якими вони співвідносяться з діями, залежать від компе
тентного прочитання документів та їхнього витлумачення. Як 
добре відомо, в системі поглядів нашої культури, юристи наділені 
умінням компетентно прочитувати більшість договорів; саме на 
них покладається обов’язок пояснити, що саме реально означають 
ті або ті терміни. Сама форма, в якій укладаються легальні дого
вори, передбачає таке прочитання.

Проте в соціологічному плані легальні договори - це лише 
один варіант із класу договорів. Ширша концепція договору, тобто 
його спроможність визначати нормальні взаємини, потребує також, 
щоб були розглянуті питання його компетентного прочитання. 
Таким чином, ми мусили дослідити, як саме визначення, терміни та 
вирази, що містяться в клінічних історіях хвороби, були прочитані 
для того, щоб їх можна було розглядати як відповіді на запитання, 
що належать до сфери медико-леґальної відповідальності. На наш 
погляд, клінічні історії хвороби укладалися в такий спосіб, щоб 
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їхній зміст передбачав можливість підтвердження, що стосунки 
між працівниками клініки та пацієнтами відповідали їхнім санк
ціонованим сподіванням.

Називаючи документ медичної звітності “договором”, ми не 
хочемо сказати, що документ містить у собі лише твердження про 
те, що мало відбутися, які ми протиставляємо тому, що відбулося 
насправді. Ми не виходимо також із припущення, що договірне 
прочитання документу медичної звітності - це найчастіше прочи
тання, а тим більше, єдино можливе його прочитання. До клінічних 
записів звертаються в дуже різних випадках і з дуже різними 
інтересами. Але попри всі ті різні ситуації та різні міркування, за 
яких і з яких застосовуються документи медичної звітності, мірку
вання медико-легальної відповідальності мають надзвичайно висо
кий пріоритет релевантності як головні структурні07 інтереси 
щоразу, коли опрацьовуються процедури збирання та зберігання 
документів, а також добору їхнього змісту.

Хоча матеріали історій хвороби можуть бути використані в 
багато способів, які відрізняються від тих, котрі служать інтересам 
договору, усі альтернативи підпорядковуються договірному вико
ристанню, що має примусовий структурний пріоритет. Через цей 
пріоритет альтернативні використання постійно приводять до по
милкових та ненадійних результатів. Але також через цей пріори
тет будь-яка, нехай навіть найменш значуща, інформація в доку
менті медичної звітності може бути розглянута під кутом договір
ного витлумачення. Справді-бо, договірне використання розглядає 
і тлумачить хоч би що там було в історії хвороби як елементи 
“повного звіту” й робить це у спосіб, який ми збираємося описати.

Коли ж ми прочитували будь-яку історію хвороби як актуар- 
ний запис, її зміст настільки відходив від адекватності, що ми 
дивом дивувалися, чому такі “вбогі записи” зберігаються, проте, з 
такою ретельністю. З другого боку, коли документи історії хвороби 
розглядалися як несформульовані умови потенційного лікарняного 
договору, тобто як документи, зібрані в папку в чеканні тієї оказії, 
коли їх можна буде використати для сформулювання умов лікар-

67 Називаючи інтереси “структурними”, ми хочемо цим сказати, що інтерес керується не 
особистими міркуваннями прагнення до якоїсь мети, а пов’язаний із вимогами 
організованої практики, яку член суспільства розглядає як свої реальні обставини. 
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няного контракту, та ретельність, із якою зберігалися ці матеріали, 
хоча й дуже неоднакові за своїм змістом, кількістю та якістю, 
набувала певного “сенсу”.

Ми починаємо з того факту, що коли ми відкриємо будь-яку 
історію хвороби й подивимося, що в ній реально зберігається, то 
головною й постійною характеристикою буде випадковий та еліп
тичний характер цих нотаток та інформації. Своєю випадковістю 
документи, зібрані в історіях хвороб, нагадують розмову з незнайо
мою публікою, яка, оскільки вона вже знає, про що може йтися, 
спроможна розуміти натяки. Записи, з яких складаються ці доку
менти, мають ту очевидну характеристику, що їхній смисл буде 
недоступний читачеві, якщо він чогось не знає або принаймні не 
припускає про типову біографію та типові наміри адресата цих 
записів, про типові обставини, за яких ці записи були зроблені про 
типові переговори та взаємини між тими, хто записував, та пацієн
том чи про типові стосунки актуальної або потенційної взаємодії 
між авторами записів і їхнім читачем. Правда, не тільки розумін
ня цього порядку вимагає теоретичного прояснення, але саме воно 
спрямовує прагматичний інтерес читача до цього порядку.

Крім того, існує передбачене правилами використання запи
сів. Це право, безперечно ж, надається особі, яка читає їх у пер
спективі активної медико-леґальної причетності до цього випадку 
й відштовхується від них. Це право безпосередньо пов’язане з тим 
фактом, що цілковита релевантність цієї особи та її звантажування 
в справу дає підстави сподіватися, що вона успішно впорається з 
цим текстом, що вона зрозуміє його й знайде йому добре застосу
вання. Його конкретне розуміння та використання будуть прив’я
зані до ситуації, в якій ця особа перебуває. Наділений правом 
доступу до записів читач знає, що так само як його розуміння та 
використання текстів прив’язане до ситуації, в якій він перебуває, 
так само ті мовні вирази, з якими він має справу, треба розуміти як 
прив’язані до тих ситуацій, в яких перебували їхні автори. 
Можливість зрозуміння спирається на спільне, практичне й 
авторитетне розуміння автором та читачем їхніх спільних завдань.

Оказіональні (прив’язані до конкретних ситуацій) вирази 
протистоять “об’єктивним” виразам, тобто виразам, референції 
яких визначаються сукупністю правил кодування, правил, що їх і
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користувач, і читач визнають незалежними від будь-яких характе
ристик першого або другого, окрім їхнього більш або менш 
однакового розуміння цих правил.

Документи, які ми виявили в обстежених історіях хвороби, 
мали ще одну характеристику, а саме: те, про що вони реально 
повідомляли, не залишалося однаковим у різних оказіях їхнього 
використання, і така однаковість і не вимагалася. Як актуально, так 
і у своїх конотаціях, їхні значення змінювалися залежно від 
обставин. Для того, щоб оцінити, про що говориться в документах, 
треба було зважати на обставини їхнього використання: причому 
головний наголос слід було робити не на тих обставинах, за яких 
вони були написані, а на нинішніх обставинах читача, коли ухва
лювалося рішення, як їх використати тепер. Очевидно, що чита
чами документів, яких ми маємо на увазі, були працівники клініки.

Типовим прикладом актуарних записів були записи про 
регулярні виплати. Записи про регулярні виплати описують ниніш
ній стан взаємин і як він утворився. Стандартна термінологія та 
стандартизована сукупність граматичних правил керують не лише 
можливими змістами, а й визначають той спосіб, у який можна 
скомплектувати “звіт” про минулі трансакції. Можливе щось на 
зразок стандартного прочитання, яке має значну достовірність 
серед читачів документа. Зацікавлений читач не має переваги над 
просто проінструктованим читачем. Те, що читач має право 
претендувати на те, що він читає запис правильно, тобто слушність 
претензії читача на компетентне прочитання, визначається ним 
самим та іншими без урахування конкретних характеристик 
читача, його трансакцій із записом або тих інтересів, які штовхають 
його прочитати цей документ.

Говорячи про проблеми, які виникають перед дослідником 
при використанні клінічних історій хвороби, ми не можемо не від
значити того факту, що лише незначна часгка змісту клінічних істо
рій хвороби може бути прочитана в актуарний спосіб без його спо
творення. Дослідник, який намагається читати історії хвороб в акту
арний спосіб, неминуче заповнить свій записник нотатками про вади 
цих даних, наріканнями на недбалість тих, хто записував, і так далі.

Проте зміст історій хвороби може бути прочитаний, без 
його спотворення, працівником клініки, якщо він, за прикладом 
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історика або юриста, що захотіли б скористатися цими самими 
документами, опрацював задокументовану репрезентацію^ транс
акцій клініки з пацієнтом, подавши їх у впорядкований і зрозу
мілий спосіб. Різні записи в історіях хвороби - це знаки (як ото 
кольорові камінчики, з яких можна викласти безліч мозаїк), зібрані 
докупи не для того, щоб описати стосунки між персоналом клініки 
та пацієнтом, а для того, щоб дозволити працівникові клініки 
сформулювати стосунки між пацієнтом і клінікою як нормальний 
перебіг клінічних подій у тому випадку, якщо питання про 
нормалізацію постає як предмет практичної стурбованості котро
гось із працівників клініки. У цьому розумінні, ми кажемо, що 
зміст історій хвороби служить потребам договору, радше ніж 
потребам опису, бо договір не використовують для опису стосун
ків. Радше його використовують для нормалізації стосунків - під 
цим ми маємо на увазі, що quid pro quo обмінів упорядковується в 
такий спосіб у звіті про стосунки, щоб задовольнити умови 
попередньої та легітимної угоди, експліцитної чи імпліцитної.

Історії хвороби, за своїм змістом, складаються на той 
випадок , коли якийсь із працівників клініки захоче вибудувати 
потенційний або минулий перебіг трансакцій між клінікою та 
пацієнтом як “історію хвороби”, а отже, як приклад лікарняного 
договору, й часто це робиться для того, щоб виправдати актуаль
ний або потенційний перебіг стосунків між працівниками клініки 
та пацієнтами. Отож, попри їхнє розмаїття, історії хвороби можуть 
бути прочитані без перекручення їхнього змісту працівником кліні
ки, якщо, в той самий спосіб як адвокат перед своїм виступом у 
суді робить для себе коротке резюме справи, працівник клініки 
компонує для себе “історію хвороби” з усіляких фрагментованих 
решток у процесі прочитання документів і надання їм зв’язності, 
щоб вони могли бути об’єднані в один звітний документ, який 
віддзеркалював би легітимну діяльність клініки.

З цієї перспективи зміст історій хвороби можна ототожнити 
з єдиним вільним полем елементів, за допомогою якого формулю
ються певні відношення для кожної оказії, для якої знадобиться

68 Детальніший опис документальної репрезентації можна знайти в Karl Mannheim, “On 
the Interpretation of “Weltanschauung” in Essays on the Sociology of Knowledge, ed. Paul 
Kecskemety (New York: Oxford University Press, 1962); і в іретьому розділі цієї книжки.
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таке формулювання. Які документи будуть використані, як вони 
будуть використані та якого значення набудуть їхні змісти, 
залежатиме від конкретних оказій, цілей, інтересів і тих запитань, 
із якими конкретний працівник клініки може до них звернутися.

На відміну від актуарних записів документи історій хвороби 
дуже мало обмежені у своїх нинішніх значеннях тими процеду
рами, за допомогою яких вони були зібрані в одну папку. І справді, 
значення документів відокремлені від актуальних процедур, за 
допомогою яких вони були зібрані докупи, і в цьому плані способи 
та результати компетентного прочитання документів, які склада
ють історію хвороби, знову ж таки дуже відрізняються від способів 
та результатів компетентного актуарного прочитання. Коли і якщо 
працівник клініки має “поважні причини” ознайомитися зі змістом 
історії хвороби, його цілі, які він поставив перед собою в той 
момент, визначають певну сукупність змістів, які він знаходить у 
тій папці, як конститутивних елементів того звіту, який він собі 
формулює. Якщо в процесі ознайомлення з матеріалами папки його 
цілі змінюються, це не завдасть ніякої шкоди його намірам, 
оскільки конститутивна сукупність елементів не буде завершена, 
поки читач не вирішить, що з нього досить. Причини для зупинки 
не формулюються заздалегідь як умови, що їх має задовольнити 
відповідь на його запитання. Можна сказати, що можливе викори
стання документів іде слідом за інтересами користувача, які 
виникають у нього мірою того, як він користується ними; а не 
навпаки. Для користувача абсолютно неможливо сказати, коли він 
починає опрацьовувати договір, які документи він хоче 
подивитися, а тим більше, на яких він буде наполягати. Його 
інтереси погребують методу записування та пошуку, який цілком 
відповідав би характеру його знання практичних обставин, яке 
перебуває в стані безперервного розвитку, обставин, для управлін
ня якими йому й потрібні матеріали документальних записів. 
Передусім бажано, щоб матеріали документальних записів могли 
дозволити собі набути будь-якого значення, яке виникне в процесі 
прочитання, коли різні документи “комбінаторно” сполучаються 
мок собою задля пошуку альтернативних інтерпретацій відповідно 
до інтересів читача, які розвиваються в рамках актуальної оказії 
їхнього прочитання. Таким чином, актуальна подія, на яку ми
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дивимося під кутом її можливого використання, визначає, за цієї 
оказії, значущість документа. Таким чином, список документів, що 
складають історію хвороби, відкритий і може бути невизначено 
довгим. Питання часткового збігу та подвоєння є нерелевантними. 
Вони не тільки не виникають, а й питання часткового збігу не 
можуть бути прояснені доти, доки користувач не знатиме, з якою 
ясністю чи неясністю хоче він бачити те, що шукає, і, можливо, 
чому він його шукає. У будь-якому випадку питання часткового 
збігу не можуть бути розв’язані, поки він актуально не вивчить те, 
що він актуально знайде.

Подальші контрастні характеристики “подвоєння” та “про- 
пущення” у двох системах звітності потребують коментарів. В 
актуарному' записі інформація може повторюватися з міркувань 
раціональної вигоди. Але відомості про нинішній стан банківсько
го рахунка не додають ніякої інформації до тієї, яку ми можемо 
добути, знаючи колишній розмір вкладу і знаючи, скільки з нього 
було знято і скільки до нього докладено. Якщо ці дві цифри не 
збігаються, то, очевидно, десь щось було пропущено. Запис управ
ляється принципом релевантності, застосовуючи який читач може 
оцінити повноту та адекватність із першого погляду.

Клінічний документ не має цього характеру. Приєднавши 
наступний запис до попереднього, ми можемо домогтися, що те, 
що було відоме раніше, тепер змінить свій вигляд. Різні документи, 
які перебувають в одній папці, можуть виштовхувати один одного, 
намагаючись підняти свою значущість у незавершеній аргумента
ції. Якщо питання залишається відкритим, то речі, сказані двічі, 
можуть бути або повтореннями, або те, що було сказане вдруге, 
має свою власну значущість, скажімо, підтверджує перше. Те саме 
можна сказати й про пропуски. Обидва ці випадки можна роз
глядати лише в контексті певної обраної схеми інтерпретації.

Важливо зазначити, що компетентний читач знає: не тільки 
матеріали, складені в одну папку, перебувають між собою у відно
шеннях, які кваліфікують і визначають референцію, а й записи, що 
до цієї папки не потрапили, теж беруть участь у цьому процесі. Ці 
невидимі записи стають видимі у світлі відомих епізодів, але потім, 
у свою чергу, відомі епізоди також, навзаєм, інтерпретуються у 
світлі того, що згідно з нашими обґрунтованими припущеннями,
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відбувалося тоді, коли історія хвороби прогресувала, проте ніким 
не записувалася.

Про якусь чітко визначену схему інтерпретації документів, 
зібраних у папці історії хвороби, взагалі немає жодних підстав 
говорити. Вона може змінюватися з прочитанням будь-якого 
конкретного запису, змінюватися мірою того, як змінюються 
наміри дослідника, коли він намагається об’єднати в одну систему 
документи, які йому трапляються, може змінюватися “у світлі 
обставин”, змінюватися, коли зростають вимоги до аналізу. Визна
чити, яким буде відношення змісту будь-якого документа до 
“схеми впорядкування”, цілком залишається прерогативою читача, 
тільки він може з’ясувати це, визначити або обстоювати, як йому 
здається слушним, у кожному конкретному випадку, під час подій і 
після подій, у світлі своїх намірів, у світлі своїх змінних намірів, у 
світлі того, що він починає відкривати - і так далі. Значення доку
ментів змінюються як функція намагань зібрати їх в одну історію 
хвороби. Замість визначати наперед, про що може говорити доку
мент, дослідник чекає, що саме він знайде в папках, і вже з цього 
він “висновує”, він буквально відкриває, про що ж ідеться в 
документі. Розвиваючи цю думку далі, слід відзначити, що тільки 
читач може вирішувати, чи існують безперервність, послідовність, 
зв’язність між одним документом та іншим. У жодному з випадків 
на читача не накладаються вимоги обґрунтувати наперед чи 
сказати наперед, що в цій папці має значення, а що не має, або 
чому він збирається надати значення, а чому - не збирається69.

69 Цілком можливо свідомо опрацювати систему документації та пошуку, наділену 
такими властивостями. Наприклад, учені можуть свідомо застосовувати таку систему 
саме тому, що, з огляду на мету, яку вони ставлять перед собою у своєму дослідженні, 
вони можуть не хотіти, щоб їхнє знання ситуацій, здійснити аналіз яких має дозволити 
їм їхня система документації, було пригальмоване у своєму розвитку методом, що 
ставить наперед визначені межі тому, що можна собі уявити про різні прочитання та 
ідеї, з якими вони зустрічалися у своїй роботі. З огляду на їхні інтереси така 
застосовувана ad hoc система класифікації та пошуку має ту' перевагу, що надає 
максимальні можливості для гри уяви. Не знаючи в жодній ситуації перебування Тут і 
Тепер, як події розвиватимуться далі, проте прагнучи, щоб подальші події були вико
ристані для реконструкції минулого, кожна застосовувана ad hoc стратегія докумен
тування та пошуку обіцяє дозволити вченому привести корпус своїх документів у 
відповідність із вимогами, що утворюються як функція його актуальної заангажованості 
в ситуацію, яка перебуває в стані постійного розвитку.
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Щоб прочитати історію хвороби без перекручення її змісту, 

працівник клініки мусить сподіватися від себе, сподіватися від 
інших працівників клініки і сподіватися, що так само, як він 
сподівається від інших працівників клініки, вони, у свою чергу, 
сподіваються від нього, що вони володіють і користуються знан
ням (1) конкретних осіб, про яких ідеться в записах, (2) осіб, які 
зробили свій внесок у записи, (3) актуальної організації діяльності 
клініки та робочих процедур у той час, коли працівник клініки 
знайомиться з документами клінічних записів, (4) своєї спільної 
разом із іншими особами - пацієнтами та працівниками клініки - 
історії і (5) клінічних процедур, включаючи процедури читання 
документальних матеріалів, а також, як саме ці процедури включа
ють у себе пацієнта та працівників клініки. Задля нинішніх інте
ресів він застосовує таке знання, щоб зібрати з розхристаних 
матеріалів, які зібрані в тій чи в тій папці, задокументовану 
репрезентацію стосунків70.

Те, що вчений найчастіше робить сам-один із метою допомогти своїй думці, працівники 
клініки роблять у товаристві одне одного, в рамках організованої системи нагляду та 
перегляду, причому результати їхньої діяльності пропонують себе не як можливі інтер
претації, а як звіти про те, що відбулося насправді. Те, як вони користуються історіями 
хвороби, дуже схоже на багато методів психотерапії, оскільки методи перших і методи 
других є легітимними способами надання клінічних послуг. А якщо хтось запитає — 
незалежно від того, у клініці він чи зовні - про раціональні основи цієї процедури, то в 
обох випадках також ці основи забезпечуються посиланнями персоналу на суспільно- 
санкціоновані медико-легальні способи психіатричної діяльності.
70 Важливо наголосити на тому, що ми не говоримо про те, щоб “привести до наукової 
досконалості те, що існує”. З організаційного погляду, будь-яке зібрання документаль
них матеріалів може й навіть мусить бути застосоване для формування документальної 
репрезентації. Таким чином, спроба накинути розумне пояснення певному масиву 
зібраної інформації має характер пустої діяльності, тому що тексти, які міститимуть у 
собі документи, впорядковані в такий спосіб, мають бути “розкодовані”, щоб відкрити 
своє справжнє значення у світлі інтересу та інтерпретації, які домінують під час їхнього 
використання.

Клініка, яку ми вивчали, пов’язана з університетським 
медичним центром. З огляду на те, що наукові дослідження вважа
ють у цій клініці легітимною метою її діяльності, актуарний метод 
документації має високий пріоритет цінності в повсякденних спра
вах клініки. Але договірний характер матеріалів, зібраних в істо
ріях хвороб, має теж конкурентно-високий пріоритет, пов’язаний із 
практичними та домінантними потребами підтримання плідних
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стосунків з університетом, з іншими медичними спеціальностями, з 
урядом штату, із судами та з широкими колами громадськості, а 
також із необхідністю домогтися, щоб діяльність клініки була 
насамперед діяльністю психіатричного лікувального закладу.

Між двома завданнями, які стоять перед клінікою, для 
багатьох зацікавлених сторін, включаючи й пацієнтів та дослідни
ків, не стоїть питання, котрому з двох віддати перевагу7. У всіх 
справах, починаючи від міркувань порівняльної економіки та 
розширення масштабів своєї діяльності через рекламу та роз’яс
нення своїх методів, умови для підготовки та зберігання договірної 
документації мають виконуватися. Інші інтереси - це необхідно 
інтереси меншого масштабу, і їх слід підпорядковувати першим.

На всі ці міркування можна відповісти, що ми надто усклад
нюємо всю справу і надаємо їй занадто великої ваги; зрештою, всі 
клінічні записи зберігаються для того, щоб служити інтересам медич
ного та психіатричного лікування, радше аніж служити інтересам 
наукових досліджень. Ми відповідаємо на цей аргумент цілковитою 
згодою. Адже ми саме це й стверджували, хоча ми стверджували це з 
наміром прив’язати стан документальних записів до організаційної 
значущості пріоритету, що їх медичні та психіатричні послуги мають 
над дослідницькими інтересами. Повсюди, де в психіатричних клі
ніках відбуваються наукові дослідження, ми неминуче зустрічаємося 
зі спеціальними механізмами, через які дослідницька діяльність 
структурно відокремлюється від суто лікувальної діяльності й підпо
рядковується їй, завдяки чому гарантується характер і життєспро- 
можність клініки як закладу, де надаються лікарські послуги. Це, 
проте, не означає, що працівники клініки не ставляться до дослід
ницької роботи з усією серйозністю та рішучістю.
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РОЗДІЛ сьомий

Методологічна адекватність

у квантитативному дослідженні критеріїв 
селекції та діяльності селекції в психіатричних 
клініках амбулаторного лікування71

71 У співавторстві з Егоном Бітнером, Нейропсихіатричний інститут Ленґлі Портера.
72 Leslie Schaffer and Jerome К. Myers, “Psychotherapy and Social Stratification: an Empiri
cal Study of Practices in a Psychiatric Outpatient Clinic”, Psychiatry, 17, 83-93.
73 August B. Hollingshead and Frederick C. Redlich, Social Class and Mental Illness (New- 
York: John Willey & Sons, Inc., 1958).
74 David Rosental and Jerome D. Frank, “The Fate of Psychiatric Clinic Outpatients Assigned 
to Psychotherapy”, The Journal of Nervous and Mental Diseases, 127 (October, 1958), 
330-343.

Квантитативні дослідження, що описують, як добираються 
особи для лікування в психіатричних клініках амбулаторного 
лікування, погоджуються на тому, що шанси претендента одержати 
клінічне лікування залежать від багатьох факторів, крім того факту, 
що він може потребувати його. Шафер і Маєрс72 порівнювали 
претендентів із тими, котрі були прийняті на лікування в 
психіатричну клініку амбулаторного лікування Нью-Гейвенського 
Шпиталю Благодаті, й дійшли висновку, що суспільно-економіч
ний статус претендента був релевантним критерієм селекції. 
Голінгсгед і Редліх73 порівняли класовий склад пацієнтів, що ліку
валися в різних лікарняних закладах і приписали процесам селекції 
надмірне представництво в психіатричних клініках пацієнтів серед
нього класу і низьке представництво пацієнтів нижчого класу. 
Розенталь і Франк74 порівняли популяцію всіх пацієнтів, які впер
ше зверталися по допомогу до Психіатричної клініки Генрі Фіпса з 
тими, які були направлені на лікування. Вони з’ясували, що вік, 
раса, освіта, річний прибуток, джерело направлення, діагноз та
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мотивація були різними для цих двох популяцій. Стороу та Брил75 
порівняли популяцію всіх пацієнтів, які особисто зверталися до 
Психіатричної клініки амбулаторного лікування Каліфорнійського 
університету в Лос-Анджелесі (КУЛА) з популяцією тих, хто 
приходив бодай один раз на лікувальну бесіду. Психоневрози, 
коротша тривалість захворювання, незначне погіршення стану при 
намаганнях “професійно пристосуватися”, бажання пацієнта ліку
ватися, вигоди, яких вимагав пацієнт, побічні прибутки, еконо
мічний статус, релігія, стать, вік, реакція лікаря, який проводив 
співбесіду, оцінка лікарем необхідності лікування та небажання 
пацієнта лікуватися були різними для цих двох популяцій. 
Дослідники подають великий список “змінних”, які або розділяли, 
або не розділяли дві популяції. Вайс і Шає76 порівняли популяцію 
всіх пацієнтів, яких було відпущено після огляду або лікування у 
Психіатричній клініці Малколма Бліса, з усіма тими, котрі не 
захотіли повернутися на призначені їм наступний огляд або 
лікування. Вони повідомляють, що стать, подружній статус, джере
ло направлення та діагноз були різними для двох популяцій. Ні
яких відмінностей між двома популяціями не було виявлено для 
віку, релігії, місця народження, професії, історії попереднього 
лікування в психіатричній лікарні, статусі першого лікаря-психіат- 
ра, який проводив співбесіду, тривалості лікування, кількості ліку
вальних співбесід, кількості переходів від лікаря до лікаря. Кац і 
Соломон77 порівняли три популяції - всіх пацієнтів, яким було 
запропоноване лікування після приймальної співбесіди у психіа
тричній клініці Медичної Школи Єльського університету і які не 
захотіли повернутися після початкового візиту, після більш як 
одного, але менш як п’ятьох візитів і після п’ятьох або більше 
візитів. Вони повідомляють, що вік, подружній статус, освіта, 
попередня психотерапія, джерело направлення, ставлення лікаря до

75 Hugh A. Storrow and Norman Q. Brill, “A Study of Psychoterapeutic Outcome: Some 
Charachteristics of Succesfully and Unsuccesfully Treated Patients”. Paper presented at the 
meatings of the California Medical Association, San Francisco, February, 1959.
76 James M. A. Weiss and K. Warner Schaie, “Factor’s in Patients’ Failure to Return to 
Clinic”, Diseases of the Nervous System, 19 (October, 1958), 429-430.
77 Jay Katz and Rebecca A. Solomon, “The Patient and His Experience in an Outpatient 
Clinic”, A. M.A. Archives of Neurology and Psychiatry, 80 (July, 1958), 86-92.
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пацієнта та інтерес пацієнта до лікування й покладені на нього 
надії були різними для різної тривалості контакту з клінікою.

Порівняння попередніх досліджень78 розкриває певну кіль
кість ідей катетеризації, що передбачаються в описах процесу 
селекції як емпіричного феномену. Ці ідеї конститутивні для самої 
проблеми селекції. З огляду на їхній конститутивний характер, 
посилання на кожну з них необхідне для адекватного формулюван
ня проблеми селекції. Щоб спростити їхній виклад ми назвемо ці 
конститутивні ідеї “параметрами”79 проблеми селекції. Ми посила
тимемося на ці ідеї, застосовуючи такі терміни, як “послідовність”, 
“операції селекції”, “популяція першого звертання”, “склад пізні
шої популяції” і “теорія, яка пов’язує роботу селекції та заванта
ження клініки”.

78 Двадцять три попередні дослідження подаються списком і аналізуються в Таблиці 1. 
Лише ті квантитативні студії, які насамперед були адресовані темі добору, були 
включені до цього списку. Цей список не вичерпний.
79 Ми застосовуємо термін “параметри”, тому що він дозволяє сфокусувати увагу на 
тому істотному пункті, що кілька ідей визначають умови повного опису. Наприклад, 
якщо ми звернемося до правил фізичної теорії, то побачимо, що загальне поняття звуку 
визначається його конститутивними ідеями амплітуди, частоти та тривалості. Кожен 
параметр мусить бути специфікований, якщо ми хочемо чітко уявити конкретний вияв 
цього загального явища. Так говорити про звук із заданою амплітудою та тривалістю, 
але без частоти було б формальним безглуздям. Проте можна говорити про звук, амплі
туда й тривалість якого були відомі і який мав частоту, але ця частота була невідома. Усі 
три параметри треба мати на увазі, коли ми говоримо про “звук”, хоча експліцитно 
можуть бути згадані лише один або два з них. Хоча ми можемо адресуватися лише до 
однієї амплітуди як до об’єкта, що нас цікавить, але ясне розуміння одного окремого 
параметра передбачає звертання до інших параметрів, і для повного опису всі три мають 
бути експліцитно специфіковані. Ми пропонуємо, що так само як амплітуда, частота і 
тривалість є параметрами загального поняття звуку в межах правил фізичного 
дослідження і служать для дослідника функцією визначення адекватного опису конкрет
ного явища звуку, ідеї “послідовності”, “операцій селекції”, “популяції першого 
звертання”, “складу пізнішої популяції” та “теорії, яка пов'язує роботу селекції та заван
таження клініки”, є параметрами проблеми добору в програмі соціологічного дослі
дження і визначають для дослідника конкретний вияв проблеми добору, а отже, й умови 
адекватного опису.

Згадувані нами дослідження не тільки по-різному впоралися 
з цими параметрами, але й кожне з цих досліджень знехтувало 
бодай один із них. Наслідком стало те, що попри ту ретельність, із 
якою здійснювалися дослідження, неможливо вирішити, що реаль
но відомо на даний час про критерії селекції. Неможливо також для
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дослідника з’ясувати, з опублікованих результатів, чи справді паці
єнтів добирали, враховуючи наведені підстави, крім хіба іцо по 
довгих ланцюжках імовірних висновків, які вимагають від дослід
ника припускати знання самих суспільних структур, що, схоже, 
описуються в першу чергу.

Що це за параметри? Як вони необхідно передбачаються 
наперед? Як ми використовували їх у наших дослідженнях?

1. “Послідовність”. Перша сутнісна ідея, яка інформує 
дослідження селекції пацієнтів - це те, що групи пацієнтів, чиї 
характеристики порівнюються, населяють два або більше послі
довних етапів у процесі селекції. Кожне дослідження розглядає 
сукупність популяцій як послідовність, причому кожна популяція 
співвідноситься з попередньою як популяція, відібрана з неї.

Цей параметр необхідно включається в дослідження, про які 
тут ідеться, тому що кожне дослідження не лише передбачає 
характеристики, які воно вивчає як можливі відмінні ознаки 
порівнюваних популяцій пацієнтів, а й у кожному дослідженні 
одна з порівнюваних популяцій експліцитно прив’язується до 
іншої як результат певної сукупності діяльностей селекції80.

80 За винятком дослідження, яке здійснили Вайс і Шає ці популяції і діяльність селекції 
об’єднуються в часову послідовність, що ідентична з конкретними послідовностями 
актуального клінічного процесу. Вайс і Шає у своєму дослідженні порівнювали 
популяції осіб, які завершили процес приписаного їм лікування, з тими, хто не завершив 
процесу приписаного їм лікування, тому ідея послідовних популяцій зберігається в їхніх 
порівняннях, хоча без посилання на конкретні послідовності актуальної клінічної 
процедури.

2. “Операції селекції'. Конститутивна ідея операцій селекції 
виникає тоді, коли пізніша популяція в послідовності розглядається 
у стосунку до процесів, за допомогою яких вона утворюється. Цей 
параметр складається з певної сукупності послідовних операцій, 
що здійснюються над початковою популяцією. Пізніша популяція, 
за визначенням, є результатом кількох операцій, що здійснюються 
над попередньою популяцією і засобами яких попередня популяція 
трансформується. Навіть якщо операція, яка трансформує початко
ву популяцію в популяцію наступну, залишається неспецифіко- 
ваною, визнання того, що це необхідна умова проблеми, робить 
принаймні можливим констатувати те, що необхідно залишається
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для подальшого дослідження81. Вайс і Шає82 говорять саме про це, 
коли, завершуючи свою статтю, пишуть:

81 Звичайно ж, критерії селекції можуть бути оцінені безвідносно до часових послідов
ностей операцій селекції, але в такому разі дослідник не зможе багато сказати про те, чи 
релевантні критерії розрізнення і в який спосіб вони релевантні до діяльності, внаслідок 
якої створюються пізніші популяції. Див., наприклад, Rubenstein and Lorr, 1956. 
Наприклад, якщо пізнішу популяцію не вдалося відрізнити за дистрибуцією віку від 
попередньої, тоді дослідник зможе вказати лише на цю неможливість здійснити розріз
нення і більш нічого сказати не зможе, якщо захоче буквально оцінити результати свого 
дослідження. Саме тому, що дослідники мають на меті з’ясувати, чи неможливість 
знайти різницю означає, що трансакції добору здійснювалися незалежно від віку, 
параметр послідовності має бути встановлений на інших умовах. Ця проблема 
обговорюється дачі в цій статті у зв’язку з порівняннями “ті, хто зовні, - ті, хто зовні”.
82 Weiss and Schaie, op. cil., p. 430.

“У нас склалося враження, що ці відмінності, що, як ми 
з’ясували, є значущими для небажання повернутися, мають певну 
вагу для передбачення відсотка тих, які не повертаються... Проте 
цей вид дослідження поперечного зрізу не дозволяє нам 
проникнути в динаміку “перерваного лікування...”

Більшість інших досліджень приділяють належну увагу 
“операціям селекції”, створюючи таку собі суміш із припущень та 
клінічних інтерпретацій.

3. “Популяція першого звертання". Параметр “популяція 
першого звертання” необхідний, з огляду на той факт, що будь-яка 
програма послідовної селекції необхідно вимагає відомостей про 
початково задану популяцію. Маючи такі відомості, можна запита
ти себе, який різновид початкової популяції найбільше надається 
до вивчення діяльності та критеріїв клінічної селекції.

Неможливо обмежити концепцію початкової популяції в 
такий спосіб, що це була популяція, позначена такими характерис
тиками, як вік, стать та інші подібні, що їх статус як критеріїв 
селекції ми намагаємося оцінити. Незалежно від того, які характе
ристики приписуються початковій популяції, необхідно також мати 
відомості про їхній легітимний характер. Це можна бачити на тому 
факті, що клініка постійно одержує замовлення на послуги, що не 
мають жодного стосунку до тих, які вона надає офіційно: напри
клад, деякі люди звертаються з проханням, щоб їм призначили 
лікування гіпнозом або лизергіновою кислотою, бо їм, бачте, 
хочеться подивитися, що це таке. Легітимний характер цих
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характеристик походить від того факту, що будь-яка початкова 
популяція має бути охарактеризована з погляду тих вимог, які вони 
висувають до клінічного обслуговування. Тому робота з добору 
пацієнтів у кожному з випадків, принаймні неявно, мислиться як 
діяльність, що керується медико-легальними міркуваннями. З 
погляду не лише персоналу клініки, а й у зворотній манері також із 
погляду пацієнтів, критерії мусять бути виправдані стосовно тих 
медико-легальних мандатів, під юрисдикцією яких перебуває 
клініка. З погляду пацієнтів та персоналу клініки популяції не 
просто приймаються або не приймаються - тобто “відбираються” - 
на основі “статі” або “віку”, або “суспільно-економічного статусу”, 
або “мотивації”, або “діагнозу”. Вони приймаються або не прийма
ються з цих причин, якщо це “причини “слушні”.

Адже не досить із погляду особи сказати, що початкова 
популяція “розподіляється за певною ознакою”, це буде недостат
нім і з погляду дослідника. Натомість початкову популяцію слід 
розглядати як їдку, що розподіляється за певною ознакою, стосов
но якої результат селекції може бути виправданий клінікою, тобто 
якщо він забезпечуватиме схвалення її діяльності. Таким чином, 
“початкова популяція”, що відповідає умовам проблеми селекції в 
рамках клініки, що мислиться як сфера діяльності, підпорядкованої 
правилам медико-леґальної організації, неодмінно повинна бути 
легітимною початковою популяцією.

Але це не остаточно розв’язує проблему визначення 
придатної початкової популяції. Залишається ще зробити вибір, як 
нам ліпше розглядати початкову популяцію - як популяцію, що 
прийнятна для лікування, чи популяцію, яка хоче лікуватися.

Згідно з доктриною медико-леґальної відповідальності всі 
члени суспільства входять до популяції, яка потенційно прийнятна 
для лікування. Проте популяція, що прийнятна для лікування, не 
може бути початковою популяцією, яка годиться для вивчення 
клінічних процесів селекції пацієнтів. Це можна бачити на тому 
факті, що люди, які водночас прийнятні для лікування і потре
бують лікування, мусять якось привернути до себе увагу 
психіатричної служби. Теоретик мусить брати це до уваги, якщо 
він хоче уникнути припущення, що популяції, які потребують 
лікування, і популяції, які справді лікуються, ідентичні. Добре
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відомі дослідження Клозена, Єрроу та інших83 показали “стежки” 
до лікування. Такі “стежки” складаються з сукупності операцій, за 
допомогою яких популяція, що хоче лікуватися, утворюється з 
популяції прийнятних осіб. Тому, якщо ми просто порівняємо 
популяцію спільноти з популяцією клініки, як це зробили 
Голінгсгед та Редліх84, ми лише довідаємося, що ті, кого клініка 
прийняла на лікування, відрізняються від тих, хто потенційно має 
право на лікування.

83 J. A. Ciausen and М. R. Yarrow, eds., ‘"The Impact of Mental Illness on the Family”,The 
Journal of Social Issues. 11 (1955), 3-64.
м Див. також дослідження Futterman et al., 1947, Schaffer and Myers, 1954, Brill and 
Storrow, 1959, unpublished; проаналізовані в Таблиці 1.
85 Shaffer and Myers, op. cit., p. 86.

Ці міркування приводять нас до висновку, що було б 
доцільно порівняти популяцію, яка утворюється внаслідок діяль
ності клініки, з іншою популяцією, яка раніше уже вступала в 
контакт із клінікою. Ця популяція виникає з прийнятної популяції, 
що змінилася внаслідок своєї появи на ринку клінічних послуг. 
Тобто, простіше кажучи, це популяція, яка хоче лікуватися.

Будь-яку популяцію, що входить в контакт із клінікою десь 
у процесі селекції, можна вважати такою популяцією. Але якщо ми 
хочемо дослідити вплив діяльності клініки на цю популяцію, що 
хоче лікуватися, тоді нам слід розглянути найпершу популяцію, яка 
хоче лікуватися, оскільки чим пізніше, у процесі клінічної діяль
ності, популяція, яка хоче лікуватися, уперше відбирається для 
лікування, тим більше діяльність клініки заплутує результати 
селекції, здійснюваної над популяцією, яка хоче лікуватися. Так, 
наприклад, 67 відсотків від усіх запитів, які надійшли на адресу 
Психіатричної клініки амбулаторного лікування КУЛА, були зроб
лені по телефону. Приблизно три четвертих від цих телефонних 
абонентів більш ніколи не поновлювали цього контакту. Якщо, 
розглядаючи популяцію, яка хоче лікуватися, ми не станемо брати 
до уваги цих останніх, то наша популяція вже зменшиться майже 
наполовину (на 48 відсотків).

Якщо ми знехтуємо в процесі дослідження діяльності 
селекції, як знехтували у своєму дослідженні Шафер та Маєрс85, (а) 
пацієнтів, які лише просили консультації, (б) пацієнтів, чиї синдро-
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ми було визнано непсихіатричними, (в) пацієнтів, яким була 
запропонована госпіталізація, (г) пацієнтів, які зверталися до кліні
ки, але ніколи там не з’являлися і (ґ) пацієнтів, які “після 
неадекватного просіювання” визнавалися спроможними дозволити 
собі приватне лікування, то ми одержимо популяцію, яка хоче 
лікуватися, що її процедури селекції вже змінили до невпізнання. 
Труднощі з оцінкою результатів Шафера та Маєрса стануть 
особливо наочними, якщо ми запитаємо себе, наскільки ця частка 
популяції, що хоче лікуватися - а ми думаємо, вона чимала - 
відрізняється за своїм складом щодо статі, віку, класу тощо від тієї, 
яку дослідники використали як початкову популяцію. Лише в тому 
випадку, якби обидві популяції були ідентичними, ми могли б 
визнати слушними ті критерії селекції, які пропонують Шафер і 
Маєрс. Якщо ж дві популяції відрізняються за цими ознаками, нам 
доведеться зробити висновок, що вік або стать, або клас, або таке 
інше мають якийсь стосунок до цієї історії. У всіх, крім одного, 
попередніх дослідженнях86 початкові популяції, які були викори
стані, підпорядковувалися подібним обмеженням.

86 Попереднє дослідження, яке уникає цієї критики, — це праця Олда й Ірена, 1953 р., в 
якому досліджувана проблема вимагала початкової популяції осіб, які відбули тест 
Роршаха.
8' Необхідний коментар для обґрунтування нашої наполегливої вимоги, щоб початкова 
популяція, яка хоче лікуватися, визначалася там, де вона вперше дає про себе знати. Це 
твердження можна прояснити, навівши для порівняння завдання криміналіста.
Доктор Ричард Дж. Гіл поставив запитання, а чи немає схожості між тією ситуацією, в 
якій опиняється криміїїаліст, який мусить вирппувати, де йому почати рахувати, щоб 
визначити рівень реальної злочинності (або кількість реальних злочинців) і нашою 
спробою визначити відповідне місце, щоб оцінити розміри початкової популяції, яка 
хоче лікуватися. Проблема криміналіста, як здається, полягає ось у чому: як оцінити 
рівень реальної злочинності, враховуючи, що діяльність, спрямована на визначення, 
виявлення, повідомлення та стримування може заплутати рухи феномену, який 
обчислюєшся? (Наприклад, збільшення персоналу поліції або зміна в законодавстві 
можуть змінити рівень злочинності.) Криміналіст керується у своїй діяльності правилом

Ми доходимо висновку: якщо проблема селекції має бути 
адекватно сформульована, то легітимна популяція, яка хоче лікува
тися, має складатися з тих людей, яких треба відбирати відразу по 
тому, як вони вперше звертаються до лікарні. Інакше самі ж таки 
операції селекції, які здійснюються в клініці, заплутають завдання 
опису процедури селекції, застосовуючи для порівняння популяцію, 
що вже була відібрана в невідомі способи*1.
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Торстена Селіна, яке проголошує, що чим на дальших етапах розкритгя злочину, арешту 
та слідства збирає криміналіст свої відомості, тим менше слід довіряти цифрам, які він 
одержує, як основі для оцінки параметрів справжнього рівня злочинності; звідси 
виникає практичне рішення використання “злочинів, що відомі поліції”. А там, де треба 
оцінювати параметри початкової популяції, чи не слід також запровадити подібне 
правило і зі схожих методологічних причин? Наприклад: “Брати до уваги всі запити, 
одержані гими працівниками клініки, які наділені правом розглядати прохання про 
прийом на лікування”.
Ми згодні, що справді існує глибока відповідність між двома випадками, але вважаємо, 
що ця відповідність пояснюється іншими причинами, аніж причини, викладені в 
попередній аргументації. Суть цієї відмінності - у значенні “реального рівня злочин
ності” та “реального попиту на лікування”. Ось наші аріументи:
У перспективі поліційної діяльності існує культурно визначений “реальний рівень 
злочинності”, який підтримується культурно визначеною популяцією, яка продукує 
злочини. Поліція застосовує термін “злочини, відомі поліції”, маючи на увазі, що їй 
відомі такі характеристики цих злочинів, як їхня кількість, загальна тенденція, причетні 
до них особи тощо. Відповідно, з погляду персоналу клініки існує культурно 
визначений “реальний попит на клінічне обслуговування”. Персонал клініки розглядає 
актуальні звернення, як такі, що репрезентують актуальні характеристики цього попиту. 
Обидві ситуації - культурно визначений реальний рівень злочинності для поліції і 
культурно визначений реальний попит на клінічні послуги для персоналу клініки - 
“існують”, але тільки в тому не зовсім звичайному розумінні, що в ньому, як то кажуть, 
коли висловлюються в соціологічних термінах, “існують” культурні об’єкти: їхнє 
існування полягає лише й цілком у ймовірності того, що суспільно організовані заходи 
для виявлення девіантності та контролю за нею можуть бути підсилені.
У рамках тих моделей та методів, які застосовує поліція, реальна злочинність має те 
значення, що вона відбувається незалежно від заходів, спрямованих на її придушення. 
Хоча кримінолог і застосовує подібну модель, його завдання описати реальну 
злочинність перевантажене методологічними труднощами, а правило Селіна 
розглядається як засіб їхнього подолання. Та коли реальна злочинність визначається в 
термінах діяльності придушення, тобто за допомогою процедури, яку запропонував 
Флоріан Зпанєцький у Social Actions, методологічні труднощі розглядаються як такі, що 
складаються із самих характеристик суспільно організованої діяльності, через яку 
існування культурно визначеної реальної злочинності розкривається, описується і 
повідомляється. Як дані за своїм власним правом ці “труднощі” складаються з тих 
самих заходів, за допомогою яких поліція (та її клієнти) бореться з реальними 
злочинами як об’єктами в культурно визначеному середовищі.
Точно таку ж паралель ми спостерігаємо, коли перед нами постають завдання описати 
початкову популяцію клініки, яка хоче лікуватися. Методологічні труднощі виникають, 
коли дослідник намагається оцінити реальну початкову популяцію, що прагне 
лікуватися, застосовуючи для популяції, яка хоче лікуватися, модель працівника клініки. 
Як і реальна злочинність, реальний попит на лікування визначається працівниками 
клініки як такий, що існує незалежно від заходів, за допомогою яких реальні вияви 
психіатричної хвороби суспільно й професійно визначаються та лікуються. Медичний 
“організм”, наприклад, докладає героїчних зусиль, щоб дати раду цій практичній 
проблемі.
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4. “Склад пізнішої популяції’. Цей параметр обумовлює, що 

кожна популяція, яка утворюється з лопкуляції попередньої, 
складається з двох субпопуляцій: (а) сукупності “осіб, які потра
пляють до клініки”, у стосунку до яких існує (б) додаткова попу
ляція “тих, хто залишається зовні (поза клінікою)”. Сума цих двох 
популяцій відтворює популяцію попередню. Цей параметр диктує 
вибір популяцій, що мусять бути порівняні, якщо дослідник хоче 
визначити критерії, які були застосовані в процесі селекції. Для 
розв’язання проблеми селекції відповідними необхідними популя
ціями будуть “ті, хто в клініці” й “ті, хто зовні” на кожному з етапів 
процесу.

За винятком досліджень Вайса та Шає й Кадушина й 
нехтуючи порівняння прийнятні / ті, хто в клініці88, попередні 
дослідження або порівнювали популяцію тих, хто в клініці з пізні-

Відповідність поширюється навіть далі. Як поліція, так і клінічний персонал 
претендують на монополію, одержують цю монополію і в конкретні способи, прита
манні їхнім відповідним професіям, накидають її суспільству, монополію на право 
визначати реальні вияви цих подій і брати їх під свій легітимний контроль.
Таким чином, коли реальний попит визначається в термінах суспільно організованих і 
суспільно контрольованих заходів для його виявлення та реагування на нього, попит на 
клінічні послуги має ту, придушувану в інших випадках характеристику, що він являє 
собою претензії працівників клініки на те, що на їхні послуги існує попит. Таким чином, 
методологічні труднощі при оцінці початкової популяції, яка хоче лікуватися, 
розглядаються як такі, що складаються з тих самих характеристик, які дають знати про 
існування культурно визначеного реального попиту, і цей попит розглядається як об’єкт 
у культурно визначених середовищах працівників клініки та клієнтів.
У випадках опису реальної злочинності та початкового попиту дослідник розв’язує 
свою проблему через буквальний опис того як конкретний вияв “злочшщя” або 
“пацієнта” суспільно розпізнається, тобто, говорячи в процедурному розумінні, як він 
реалізується в такий спосіб, що ті, кого суспільство уповноважило виявляти його 
присутність через засоби формування свого суспільного судження, виявляють його. 
Тому ми так наполягаємо в цій статті, що дослідник, який адресує свої зусилля проблемі 
селекції, повинен розглядати ту початкову популяцію, яка хоче лікуватися, що дає про 
себе знати тоді, коли працівники клініки уперше мають нагоду довідатися про існування 
попиту на свої послуги як уповноважені суспільством агенти надання медичної допомо
ги та працівники клініки. Треба відзначити, що великий відсоток оказій, за яких “дає 
знати про себе попит” у клініці КУЛА, реалізується через телефонні дзвінки, листи та 
розмови з особами, не вповноваженими ухвалювати рішення про прийом пацієнтів на 
лікування. Те саме, певно, відбувається й у інших клініках. Це, звичайно ж, не означає, 
що не існують інші канали, через які може “надходити” попит. Адекватний опис також 
мусить брати їх до уваги.
88 Ці порівняння були розглянуті й розкритиковані вище.
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шою популяцією “тих, хто в клініці” або популяцію “тих, хто 
зовні” з пізнішою популяцією тих, хто зовні. Такий погляд, як зда
ється, підкріплювався тими міркуваннями, що у випадку, коли 
залишкова популяція показує характеристики, відмінні від характе
ристик популяції попередньої, тоді добір має бути приписаний 
характеристикам, які розділяють дві популяції.

Якщо ми приймаємо конститутивну ідею селекції з послі
довних популяцій, то як порівняння “тих, хто в клініці” з “тими, хто 
в клініці”, так і порівняння “тих, хто зовні”, з “тими, хто зовні” 
процедурно некоректні. Чому так?

Порівняння “тих, ХТО В КЛІНІЦІ” з “тими, ХТО В КЛІНІЦІ”

Якщо ми розглянемо дослідження, які застосовували проце
дуру порівняння “тих, хто в клініці” з “тими, хто в клініці”, то 
після хвилинних роздумів стане очевидно, що (а) тоді як було 
застосоване порівняння “тих, хто в клініці” з “тими, хто в клініці”, 
намір дослідника полягав у тому, щоб зробити порівняння “тих, 
хто в клініці” з “тими, хто зовні”, а отже, актуальні порівняння не 
збігаються з тими, які справді хотів зробити дослідник. Далі (б) 
якщо для оцінки зв’язку між критеріями та кількістю тих, котрі 
залишаються, застосовують звичайну асоціативну статистику, 
наприклад, хі-квадрат89, тоді лише те порівняння, яке насправді 
хотів зробити дослідник, є коректним.

89 Ми вдячні докторові Дж. Гіду за підказку, що наші аргументи відповідають законам 
звичайної асоціативної статистики.

Розгляньмо пункт (а). Сама аргументація та метод, застосо
вані в процедурі порівняння “тих, хто в клініці” з “тими, хто в 
клініці” включають у себе порівняння популяції, яка залишилася, з 
тією, яка не залишилася. Підтвердженням цієї тези є той факт, що 
давніша популяція складається з двох груп: тих, хто перебував “у 
клініці” на початковому етапі й тих, хто буде “в клініці” пізніше, й 
тих, котрі перебувають “у клініці” на початковому етапі, але котрі 
опиняться “зовні” пізніше, коли розглядатимуться характеристики 
тих, хто “в клініці”. Порівняння, спрямоване на послідовні популя
ції тих, хто “в клініці” заплутує намір порівняння, яке спрямоване 
на пошук критеріїв, за якими було просіяно початкову популяцію.
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А що ми необхідно маємо справу з дедалі більшим просіюванням 
початкової популяції, то критерії селекції мають бузи задіяні в 
будь-якому “пункті”, щоб відрізнити тих, які залишаються, від тих, 
які випадають на цьому пункті. Таким чином, навіть етапи не дифе
ренціюються, у всякому разі, умови самої проблеми необхідно 
передбачають один етап, і для цього етапу необхідно здійснюється 
порівняння між популяцією тих, які перебувають “у клініці” і 
популяцією тих, які перебувають зовні.

Розгляньмо пункт (б). Оскільки як популяція “тих, хто в 
клініці”, так і популяція “тих, хто зовні” на певному пізнішому 
етапі є конституентами популяції на попередньому етапі, то “ті, хто 
в клініці” й “ті, хто зовні” на будь-якому етапі комплементарні у 
своєму складі. Якщо дослідник застосовує хі-квадрат, щоб визна
чити критерії селекції, то треба з великою обережністю порівнюва
ти популяцію “тих, хто в клініці” з пізнішою популяцією “тих, хто 
в клініці”, щоб уникнути порівняння великої частини давнішої 
популяції із самою собою. Далі, для того, щоб розглянути давнішу 
й пізнішу популяції як незалежні дистрибуції, а саме ця умова має 
бути задоволена для коректного застосування хі-квадрата, початко
ва популяція в одноетапній операції має конституювати маргіналії. 
У такому разі ті, хто залишився, будуть порівняні, зі своїм 
доповненням, що складатиметься з тих що перебуватимуть“зовні” 
на останньому етапі. Статистики90, з якими ми консультувалися, 
погодилися на тому, що застосування хі-квадрата для порівняння 
популяцій “тих, хто в клініці” є некоректним, але думки розділили
ся щодо того, чи ця процедура некоректна тому, що кореляція 
пригнічує результат, чи тому, що хі-квадратне порівняння послі
довних популяцій “тих, хто в клініці” у випадку, який включає в 
себе умовні частоти, не має ясного значення. У будь-якому з цих 
випадків наслідком буде те, що порівняння послідовних популяцій 
“тих, хто в клініці” затемнить судження про присутність харак
теристик розділення. Усі попередні дослідження, які застосовували 
порівняння “тих, хто в клініці” з “тими, хто в клініці”, кори
стувалися хі-квадратом, щоб порівняти дві популяції, проте в 
жодному не було згадано про цю проблему.

90 Доктори Вілфред Дж. Діксон, Ричард Дж. Гід, Чарлз Ф. Мостелер, Вільям С. 
Робінсон.
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Порівняння “тих, хто зовні” з “тими, хто зовні”

Оскільки завдання виявлення присутності критеріїв селекції 
розв’язується застосуванням схеми умовиводу, яка має передбачи
ти просіювання початкової популяції, порівняння “тих, хто зовні” з 
“тими, хто зовні” є некоректним, тому що воно застосовує 
невідповідну схему умовиводу. Відмінність між схемою умови
воду, яку застосовує порівняння “тих, хто зовні” з “тими, хто зовні” 
і схемою, яка найзручніша для розв’язання проблеми селекції, 
може бути продемонстрована на матеріалі дослідження, яке 
здійснили Кац і Соломон91, що застосовували порівняння “тих, хто 
зовні” з “тими, хто зовні”.

91 К_аІх аткі БоІотоп, ор. сії., рр. 86-92.

Кац і Соломон використали початкову когорту з 353 пацієн
тів. Три можливі речі могли статися з цією початковою когортою: 
деяка частина пацієнтів могли бути виведені назовні вже після 
першого візиту (О і); друга частина могли опинитися зовні після 
двох, трьох або чотирьох (О2-4); третя частина могли приєднатися 
до “тих, хто зовні” лише після п’ятьох або більше візитів (О5). 
Висловлюючись більш формально, ми можемо сказати, що почат
кова когорта (ОС) ділилася на три класи осіб, згідно з максималь
ною кількістю їхніх можливих візитів до клініки, Оі, Ог-4, О5. Будь- 
яка конкретна характеристика типу “зацікавленість пацієнта в 
клінічному лікуванні” репрезентує правило поділу. Наприклад, 
одним із правил поділу, яке дослідили Кац і Соломон, було: 
виводити назовні пацієнтів, мало зацікавлених у лікуванні, рано; 
виводити назовні пацієнтів, дуже зацікавлених у лікуванні, пізно. 
Альтернативним правилом поділу було: відсилати пацієнтів до 
“тих, хто зовні” незалежно від їхньої зацікавленості в лікуванні. 
Сподівані популяції Оь О2^, О5 порівнювалися зі спостереженими 
популяціями для того, щоб з’ясувати, наскільки далеко відійшли 
спостережені популяції від популяцій сподіваних. Вважалося, що 
критерій селекції спрацював, коли спостережені дистрибуції 
помітно відрізнялися від дистрибуцій, які передбачалися згідно з 
правилом поділу, що не допускало ніякого зв’язку.
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Аби продемонструвати, що ця процедура не годиться для 

розв’язання проблеми селекції, необхідно показати, що вона не 
дозволяє робити висновки про критерії селекції без невиправда
ного посилання на умови проблем селекції92.

92 Ми застосовуємо термін “проблема добору”, маючи на увазі завдання осмислити 
послідовність популяцій, де їхнє поступове просіювання, починаючи від початкової 
популяції вважається подією, що викликає інтерес. Очевидно, що термін “проблема 
добору” можна було б застосовувати, маючи на увазі послідовність популяцій, де 
поступове просіювання не вважалося б подією, що викликає інтерес.

Процедура, яку застосовували Кац і Соломон, щоб розділи
ти початкову когорту, може бути представлений такою решіткою. 
Вона описує відношення між початковою когортою та послідов
ними популяціями, які утворює правило поділу:

Початкова популяція ОС
О,
0x4

О5

Правило поділу, тобто 
інтерес пацієнта до лікування

Популяція на 1-му етапі
Популяція на 2-му етапі
Популяція на 3-му етапі

Огляд цієї решітки відкриває, (а) що зона можливих явищ 
складається з Оь О2л, О5; (б) що початкова когорта відтворюється 
як сума Оі, О2д, О5; і (в) що значення послідовності невиправдане, 
оскільки, у стосунку до початкової когорти як до “початку”, гілки 
можуть бути обкручені й популяції можуть бути взаємозамінені, 
від чого значення решітки не зміниться. Таким чином, хоча О], О2_4 
та О5, кожна означає різну тривалість лікування, посипання на їхню 
послідовність не є частиною їхнього необхідного значення. їх 
можна розташувати в “природному порядку” зростання величини 
тривалості, але існує не більша необхідність такого розташування, 
аніж будь-якого іншого розташування, що узгоджується зі значен
ням тривалості, яку лікування має в цій решітці, тобто, що кожна з 
цих тривалостей - це тривалість, яка відрізняється від інших 
тривалостей. Якщо ж дослідник усе-таки звертається до послідов
ності, він може так робити, лише наділивши свою структуру 
властивістю невиправданості.
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Кожній решітці відповідає схема умовиводу93, яка констру

юється через упорядкування зони можливих подій згідно з прави
лом включення. Ці умовиводи добуваються через порівняння всіх 
підзон, які вичерпують більшу зону, що її ці підзони ділять.

93 Ми застосовуємо термін “схема умовиводу”, маючи на увазі граматику сукупності 
правил, яка відтворюватиме сукупність можливих виявів із сукупності елементарних 
одиниць у термінах спостережених виявів. Схема умовиводу є, отже, ідентичною за 
своїм значенням з експліцитною теорією цих спостережених виявів.

Схему умовиводу, що відповідає решітці, яку застосували 
Кац і Соломон, можна зобразити так;

У цій схемі підзонами є Оц О2д та О,. Знову ж таки можна 
бачити, що ці можливості можуть бути впорядковані згідно з 
тривалістю контакту, але, по-перше, значення послідовних популя
цій не є інтегральною характеристикою зони можливих виявів, а, 
по-друге, не існує такого порівняння в рамках цієї схеми, яке 
необхідно детермінувало б значення послідовних популяцій. Нато
мість усі висновки з цієї схеми контролюються необхідністю того, 
щоб вони були сумісні з припущенням, що жоден із цих трьох 
результатів не включає інших у їхніх значеннях. Незалежно від 
того, що говорить дослідник про ці три популяції, це має бути 
сумісне з припущенням, що не існує необхідного смислового 
зв’язку між тим, як довго виживала популяція, і тим, як довго вона 
ще виживатиме.

Початкова когорта, яка була розділена, разом із тим перед
бачаючи значення послідовних популяцій як інтегральної харак-
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теристики зони 
такої решітки:

можливих виявів, може бути зображена у вигляді

Початкова 
популяція

Популяція на 
першому етапі = 
1п( + Of*

Популяція на 
другому етапі = 
ІП? + О2-4

Популяція на 
третьому етапі = 
ІП2.4 =05

* In позначає “тих, хто в клініці”, О (out) — “тих, хто зовні”.

Можна бачити, що сукупність можливих результатів тепер 
складається з Іп,; 02; ІПі-після-якого-йде- Іщ; Іп,-після-якого-йде- 
02^; ІП1-ПІСЛЯ-ЯКОГО-ЙДЄ-ІП2^-І1ІСЛЯ-ЯКОГО-ЙДЄ-О5. Коли ця решітка 
можливих результатів упорядковується згідно з правилом включен
ня, ми одержуємо таку схему умовиводу:

Ми побачимо, що будь-яка перестановка популяцій у решіт
ці змінює їхнє значення. Тривалість і послідовність необхідно 
пов’язані.

Тоді як початкова когорта Каца й Соломон описується як 
ОС (100%) - Оі + О2-4 + О5, початкова когорта, що вимагається 
параметром послідовності, описується як ОС (100%)94 - О] + (ІПі- 
за-яким-іде-О2-4) + (ІПі-за-яким-іде-ІП24-за-яким-іде-О5).

94 Хоча ця сума ідентична із сумою в процедурі Каца та Соломон, події, що додаються, є 
різними. Кац і Соломон додавали кінцеві результати. Тут ми додаємо процеси, що почи
наються з першого контакт}' і мають своїм кінцевим результатом свій кінцевий вияв.
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Схема умовиводу в дослідженні Каца й Соломон включає в 

себе порівняння підзон Оі, О2д та О5 для ОС. Коли ми йдемо за ін
терпретацією проблеми селекції, яку запропонували Кац і Соломон, 
то шанси на те, щоб залишитися, описуються порівнянням “тих, хто 
зовні” на кожному етапі як фрагменту початкової когорти.

Схема умовиводу, яка виникає в результаті того, що ми 
вбудовуємо параметр послідовності в концепцію проблеми селек
ції, включає в себе порівняння підзон Іп( та О] для ОС; Іп2д та О2-4 
для In і; і О5 для Іп2д. Якщо ми застосуємо цю процедуру, шанси на 
те, щоб залишитися, описуються порівнянням “тих-хто-всередині” 
й “тих-хто-зовні” на кожному етапі як фрагментів від тих, котрі 
залишилися на попередньому етапі.

Те, що ці відмінності можуть привести до інших результа
тів, аніж ті, які одержали Кац і Соломон, проілюстровано в наступ
них таблицях, які були переобчислені з Таблиці 795 у статті Каца та 
Соломон. їхня таблиця мала на меті описати зв’язок між джерелом 
направлення, тривалістю лікування та зацікавленістю пацієнтів у 
лікуванні.

Застосовуючи процедуру Каца та Соломон, ми одержуємо 
такі результати:

95 Katz and Solomon, op. eit., p. 89. Кац і Соломон опублікували таблицю, де було вказано 
різні ступені зацікавленості в лікуванні як відсотки від різних тривалостей лікування. 
Ми перевпорядкували їхню таблицю так, щоб вона виражала тривалості лікування як 
відсотки різних ступенів зацікавленості, дотримуючись правила обчислювати відсотки в 
напрямку “каузальної послідовності”. Це перевпорядкування не впливає на нашу 
характеристику процедури Каца та Соломон та нашу аргументацію щодо неї.

Пацієнти, направлені до “відкритої 
клініки” з лікарень, клінік та пунктів 

швидкої допомоги для завершення

Пацієнти, що прийшли до 
“регулярної клініки” зі своєї 

власної ініціативи або за 
направленням лікаря для 

завершення лікування
лікування

Зацікав
леність 

пацієнтів 
у ліку
ванні

Почат
кова 

когорта 
(кіль
кість)

1 візит 
%

Від 2 
до 4 

візитів
%

5 або 
більше 
візитів

%

Почат
кова 

когорта 
(кіль
кість)

1 візит 
%

Від 2 
до 4 

візитів
%

5 або 
більше 
візитів 

%

Ясно 
вира
жена (22) 31,8 45,4 22,8 (132) 8,3 4,5 87,2
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Потре
бувала 
заохо
чення (28) 35,8 42,9 21,3 (43) 20,9 20,9 58,2

Мала 
зацікав
леність 
або ж 
ніякої (64) 67,2 23,5 9,3 (28) 42,8 39,3 17,9

Сума (П4) (203)

Коли дані Каца й Соломон були переобчислені, щоб 
передбачити необхідне значення послідовності, їхні результати 
набули дещо іншого вигляду:

* Усі відсотки в цій колонці дорівнюють 100, оскільки всі особи, які 
опинилися серед “тих, хто зовні” після п’ятьох або більше візитів, - це ті, що 
залишилися після двох або більше візитів.

Ясно 
виражена (22) 31,8 66,7 * (132) 8,3 4,9 *

Потребувала
заохочення (28) 35,8 66,7 * (43) 20,9 26,5 *

Мала зацікав
леність або ж 
ніякої (64) 67,2 71,5 * (28) 42,8 68,8 *

Первісна таблиця Каца й Соломон дає підстави зробити таке 
твердження: коли було припущено, що термін, протягом якого 
особа була в контакті з “відкритою клінікою” і термін, протягом 
якого вона залишатиметься в контакті з нею, можуть бути 
незалежними один від одного, то результати дослідження показали, 
що після одного візиту особи мало або й зовсім не зацікавлені в 
психіатричному лікуванні, переходили у стан “тих, хто зовні” у 
значно більших пропорціях, аніж ті, котрі були більше зацікавлені 
в психіатричному лікуванні. Далі особи мало або й зовсім не 
зацікавлені переходили у стан “тих, хто зовні” у значно менших 
пропорціях, аніж особи, зацікавлені більше. Особи, мало або й 
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зовсім не зацікавлені, переходили у стан “тих, хто зовні” після 
першого візиту; особи, зацікавлені більше, виходили з гри пізніше.

Переобчислена таблиця Грунтується на припущенні, що 
тривалість терміну, протягом якого особа, що звернулася до 
відкритої клініки, залишатиметься в контакті з нею, включає в себе 
як залежну умову тривалість терміну, протягом якого вона вже 
була в контакті. Результати дослідження засвідчують, що особи, 
мало або й зовсім не зацікавлені в лікуванні, після одного візиту 
більше не поверталися до клініки значно частіше в пропорційному 
плані, тоді як зацікавленість у лікуванні не впливала на частоту 
виходу' з гри після двох-чотирьох візитів.

Для осіб, направлених до “регулярної клініки”, Кац і 
Соломон з’ясували, що пропорції, в яких по-різному зацікавлені 
особи виходили з гри, не змінювалися від першого візиту до 
другого-четвертого візитів. Переобчислені дані підтверджують, що 
ці пропорції змінювалися: частота виходу з гри різко зростала після 
двох або більше візитів для осіб, мало або й зовсім не зацікавлених 
у лікуванні96.

Суспільний клас

96 3 огляду на великий інтерес до роботи Єлської групи, що досліджувала соціальний 
клас як фактор добору, Таблиця 3 у звіті Маерса та Шафера (Myers and Shaffer, 1954) 
була переобчислена із застосуванням процедури “ті, хто в клініді”/“ті, хто зовні”. 
Початкова таблиця була такою:

Скільки разів 
приходив до клініки II ПІ IV V

Один 17,6 23,1 38,9 45,2
2-9 29,4 28,8 40,3 42,9
10 або більше 52,9 48,1 20,9 11,9

99,9 100,0 100,1 100,0

Переобчислена таблиця мас такий вигляд:

Один 17,6 23,1 38,9 45,2
2-9 35,7 38,5 66,0 78,3
10 або більше — — — —
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У всіх випадках, коли існує необхідний зв’язок між тим, як 

довго особа приходила до клініки, і тим, як довго вона ще приходи- 
тиме, а дослідник ставиться до цих двох можливостей так, ніби 
вони реалізуються незалежно одна від одної, - він це робить, засто
совуючи порівняння “тих, хто зовні” з “тими, хто зовні” - якщо 
дослідник описує свої результати буквально, то він витлумачує їх 
некоректно. Проте якщо дослідник розглядатиме свої результати, 
добуті через порівняння “тих, хто зовні” із “тими, хто зовні”, в 
такий спосіб, ніби вони включали в себе сукупність послідовно 
відібраних популяцій, його результати не зможуть бути показані із 
самих даних, а натомість вимагатимуть, щоб він вийшов за межі 
свого дослідження, щоб приписати своїм даним їхній статус як 
результатів дослідження.

Попередня критика досліджень, що застосовували порівнян
ня “тих, хто в клініці” з “тими, хто в клініці” й “тих хто зовні” з 
“тими, хто зовні” не стосуються дослідження Вайса та Шає, оскіль
ки в їхньому дослідженні сукупність осіб, які порушили приписані 
їм процедури лікування, є, за своїм визначенням, популяцією “тих, 
хто зовні”; особи, які відбули всі призначені їм візити, - це 
популяція “тих, хто в клініці”. Не стосується ця критика й тих 
випадків, де порівнювалися лише дві популяції “тих, хто зовні”. У 
цьому випадку порівняння “тих, хто в клініці” з “тими, хто зовні” 
дають однакові результати97.

Очевидно, що Маєрс і Шафер могли наполягати набагато сильніше, аніж вони 
наполягали, і не тільки на наявності відхилення, а й на його регулярності.
97 Це можна продемонструвати тим, що там, де порівнюються дві групи, решітка для 
порівняння популяції “тих,хто в клініці” з популяцією “тих, хто зовні” має такий вигляд

Відповідна схема умовиводу є такою:
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Ми дещо відкладемо обговорення п’ятого “параметру”. Він 

стосується необхідності вибору, який дослідник мусить робити, 
коли вирішує, як він має осмислювати зв’язок між роботою98, що 
створює популяції “тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні”, та 
завантаженням клініки на цьому, минулому або майбутньому 
етапах. Лапки застосовуються тому, що ми звертаємося до цього 
міркування як до параметра адекватно визначеної проблеми 
селекції, оскільки, якщо говорити коректно, воно полягає у 
ствердженні спорідненого характеру чотирьох попередніх парамет
рів “послідовності”, “операцій селекції”, “популяції першого звер
тання” та “складу порівнюваних популяцій”. Спорідненість між 
ними забезпечується тим, що дослідник відбирає певну теорію, яка 
осмислює зв’язок між роботою, що створює популяції “тих, хто в 
клініці” й “тих, хто зовні” та клінічним завантаженням. Цей теоре
тичний вибір необхідно детермінує смисл результатів, який він 
приписує результатам своїх статистичних методів. Критичний 
характер вибору характерний для досліджень суспільного вибору. 
Необхідність цього вибору буде обговорена пізніше в цій статті, 
коли її характер можна буде легше продемонструвати.

Таблиця 1 підсумовує методологічні рішення, що їх попе
редні дослідження ухвалювали стосовно параметрів адекватно 
визначеної проблеми процедур селекції (див. Табл. 1).

Таким чином, ОС = (Тщ _О2) + Оь Можна бачити, що Іп( = О2. Тому порівняння Іщ/О; 
= О2/О|. З досліджень, для яких релевантні ці міркування, можна назвати Katkov and 
Meadow, 1953; Imber, Nash and Stone, 1955; Frank, Gliedman, Imber, Nash and Stone, 1957. 
98 Завантаження клініки може мис лити ся як сукупність людей, зібраних унаслідок діяль
ності пацієнтів та персоналу клініки.Термін “робота” ми застосовуємо, щоб привернути 
увагу до того факту, що завантаження клініки та будь-яка діяльність, що його створює, 
пов’язані між собою як пов’язані між собою програма й результат її дій.
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Ми тепер покажемо, що вивчення критеріїв селекції, яке 

задовольняє всі умови цього огляду, дає інші результати, аніж 
результати попередніх студій, порушуючи, проте, подальші 
проблеми щодо методологічної адекватності.

Дані

Дослідження було здійснене в Психіатричній клініці 
амбулаторного лікування Медичної школи Каліфорнійського 
університету в Лос-Анджелесі, із застосуванням тих даних, які 
можна було взяти з історій хвороби пацієнтів, що увійшли в кон
такт і припинили його з клінікою в період від 1 липня 1955 р., 
коли клініка почала діяти, до 31 грудня 1957 р. Ми порахували 
всіх пацієнтів, переглянувши всі історії хвороб, записи про теле
фонні розмови та листи з проханням узяти на лікування. Всього 
ми нарахували 3 305 випадків". Ці випадки розглядалися як 
популяція першого звертання. Було відібрано кожен п’ятий 
запис, що дало вибірку в 661 випадок. Змісти цих записів були 
закодовані99 100 у стосунку до пунктів, які подаються в Таблиці 4. 
Щодо тієї інформації, яку він був спроможний добути, коду
вальник неодмінно записував, як саме він її роздобув: 
переглядаючи запис, за допомогою очевидного висновку, чи за 
допомогою неочевидного висновку. Результати подано в 
Таблицях 2-4. Було взято до уваги всі випадки, про які була 
інформація щодо даного пункту, незалежно від ступеня довіри 
до інформації, що його вказував кодувальник.

99 3 305 випадків треба радше вважати «найкращим», аніж повним підрахунком. Було 9 
додаткових випадків, про які ми знайшли так мало інформації, що виявилося 
неможливим закодувати їх, бо ми мали у своєму розпорядженні лише той очевидний 
факт, що вони входили в контакт із клінікою. Була ще одна сукупність випадків, про які 
працівники клініки знали лише, що вони існували, але жодного запису про них не 
можна було знайти. За нашою приблизною оцінкою, було приблизно 40 таких випадків.
100 Кодування здійснювалося асистентом проекту, успішним претендентом на ступінь 
доктора соціології в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса.



ТАБЛИЦЯ 1. Порівняння методологічних рішень щодо 
параметрів проблеми селекції в попередніх дослідженнях

Дослі
дження

Розглянуті 
критерії 
селекції Послідовність

Операції 
селекції

1 2 3 4

Futtcrman, 
Kirkner and 
Meyer 
(1947)

18 ознак із папки 
заявок 
Ветеранської 
адміністрації 
(ВА)

Звільнені з армії як нейро- 
психіатричні хворі —* взяті 
на лікування до ветеранської 
клініки ментальних хвороб

Коментарі ad 
hoc

Ginsburg 
and 
Arrington 
(1948)

Ознаки з історій 
хвороби. Точно 
не встановлені, 
крім тих, шо 
наводилися як 
“відкриття”

Усі пацієнти, які мали історії 
хвороби в чотирьох клініках 
—» ті, що відбули не менш як 
п’ять візитів

Коментарі ad 
hoc

Tissenbaum 
and Harter 
(1950)

Діагнози, кон
сультації, 
бажання ліку
ватися. Ніякі 
“анкетні” харак
теристики не 
бралися до уваги.

Усі прийняті на лікування —► 
ті, що опинилися зовні 
протягом місяця або менш як 
місяця —> 1-3 місяців —» 3-6 
місяців —> 6-12 місяців —> 1-2 
років—>• більш як 2 років

Коментарі ad 
hoc

Mensh and 
Golden 
(1951)

23 характеристи
ки з тюремних 
справ

Прийняті на лікування —» ви
ведені з гри після 1 -4 —+ 5-9 —► 
10-19 —> 20 або більше 
терапевтичних сесій

Коментарі ad 
hoc



Теорія, що пов’язує діяльність селекції та завантаження клініки
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Прийнятих на 
лікування, що 
відходили 
після того, як 
закінчували 
лікування.
N = 483

Прийнят
ні / ті, хто 
в клініці

Незалежні 
сукуп
ності

Огляд 
відсот
ків

Не зга- 
дуєгься

Клініка психічних за
хворювань Ветеран
ської Адміністрації в 
Лос-Анджелесі. Від
мінності в популяціях 
називалися завжди, 
коли порівнювалися 
дві популяції, тобто в 
13з ^характеристик.

Дані про всіх 
пацієнтів, яких 
бачено протя
гом 2 місяців у 
3 клініках і про
тягом 12 міся
ців у 4 клініках, 
“Для того щоб 
мати порівню
вану вибірку”. 
N = 288

Ті, хто в 
клініці / 
ті, хто 
зовні

Послідо
вні попу
ляції бра
лися до 
уваги, але 
не специ
фікували
ся нуме- 
ричпо

Огляд 
відсот
ків

опроте
стовані“ 
можли
вості 
ефектів 
послідо
вності

Популяції чисельно 
не специфіковані. 
Процедура виявлен
ня ефектів послі
довності визначена 
надто туманно, щоб 
її тут описати. Кліні
ки в Нью-Йорку, але 
точно не вказані.

Усі ветерани, з 
якими “клініка 
була в контакті 
з метою їхньо
го лікування. 
Так звані “до
пущені”.
N = 5655

Ті, хто
ЗОВНІ ! ті, 
хто ЗОВНІ

Незалежні 
сукупно
сті

Огляд 
графів 
актуаль
них 
обчис
лень

Не 
згаду
ється

Дослідження здійсню
валося у клініці психі
чних захворювань Ве
теранської Адмініст
рації, в Брукліні, Нью- 
Йорк. Процедура ті, 
хто зовні / ті, хто в 
клініці дає різні 
результати.

Повна вибірка 
чоловіків-вете- 
ранів, яких ог
лядали протя

Ті, хто
ЗОВНІ / ті, 
ХТО ЗОВНІ

Незалежні 
сукупно
сті

X2 Не 
згаду
ється

Процедура ті, хто 
зовні / ті, хто в 
клініці дає різні 

1 результати.



1 2 3 4

Garfield and
Kurz (1952)

Тривалість ліку
вання, джерело 
направлення, види 
захворювань, від
повідальне ста
влення до завер
шення лікування, 
клінічні оцінки 
поліпшення. 
Інформація з 
історій хвороби

Прийняті на лікування 
—»виведені з гри після менш 
як 5 —» 5-9—» 10-14—» 15-19 
—► 20-24 —> 20 або більше 
співбесід

Коментарі ad 
hoc

Katkov and
Meadow
(1953)

Ознаки Роршаха Усі пацієнти із записами 
Роршаха в тестових файлах 
—► ті, які припинили курс 
лікування без згоди лікаря 
раніше 9 терапевтичної сесії 
—»ті, які відбули перші 9 
терапевтичних сесій

Не 
згадуються

Auld and
Eron (1953)

Ознаки Роршаха Усі пацієнти із записами 
Роршаха в тестових файлах 
—» виведені з гри після менш 
як 9 співбесід —» виведені 3 
гри після більш як 9 
співбесід або ті, які закін
чили лікування раніше 9 
співбесіди зі згоди лікаря

Не 
згадуються



5 6 7 8 9 10

гом двох років 
у “Договірній 
клініці психіа
тричного ліку
вання ветера
нів”. Пропуще
но всі попере
дні етапи кон
тактів із кліні
ками. N = 575

Усі вже закриті 
історії хвороби 
ветеранів, які 
відбували 
співбесіди 3 
психіатрами. 
N=1216

Ті, хто 
зовні / ті, 
хто зовні

1 Іезалежні
сукупно
сті

Огляд 
відсот
ків

Не 
згаду- 
ється

Клініка психічних 
захворювань Вете
ранської Адміністра
ції, Мілуокі, Віскон- 
сін. Процедура ті, 
хто зовні / ті, хто в 
клініці дає різні 
результати.

Усі пацієнти із 
записами 
Роршаха в 
тестових 
файлах. N = 52

Ті, хто 
зовні / ті, 
хто зовні

Незалежні 
сукупно
сті

Дискри
мінацій
на фун
кція для 
перед
бачення 
родов- 
ження

Не зга
дується

Клініка психічних 
захворювань Вете
ранської Адмініст
рації, Бостон, Маса- 
чусетс. Те саме, іцо й 
у процедурі ті, хто в 
клініці / ті, хто зовні, 
бо порівнювалилися 
лише дві групи

Усі пацієнти із 
записами Рор
шаха в 
тестових 
файлах, які 
лікувалися 
регулярним 
персоналом.
N = 33

Ті, хто 
зовні / ті, 
хто зовні

Незалежні 
сукупно
сті

X2; бісе- 
ріальне 
г, Фес- 
тинґер 
ітет- 
рахлори 
чиє г

Не 
згаду
ється

Психіатрична клініка 
амбулаторного ліку
вання Нью-Гейвен- 
ської лікарні. Крити
кується формула пе
редбачення Каткова 
та Медоу. Див. та
кож Gibby, Stotsky, 
Hiler and Miller, 
Journal of Consulting 
Psychology, 18: 185- 
191, 1954.



1 2 3 4

Myers and 
Schaffer 
(1954)

Соціальний клас 
(Голінгсгед)

(І) Прийняті під час першої 
співбесіди з лікарем для 
участі в ширшому обміні 
думками з приводу брати 
претендента на лікування чи 
не брати —»виведені з гри 
після менш як тижня —> 
після 1-9 —> після більш як 
10 тижнів 
(П) Прийняті —> виведені 3 
гри після одного —>2-10 або 
більше візитів

Коментарі ad 
hoc

Schaffer and
Myers
(1954)

Соціальний клас 
(Голінгсгед)

Прийняті під час першої 
співбесіди з лікарем для 
участі в ширшому обміні 
думками з приводу брати 
претендента на лікування чи 
не брати —> виведені з гри 
після тижня або менше —> 
після 2-4 —» після 5-9 —> 
1—24 —> 25 або більше 
тижнів
(II) Перший етап як (І) 
—> прийняті на лікування 
—» направлені до інших 
закладів —> не прийняті на 
лікування
(III) Придатні —» прийняті

Коментарі ad 
hoc

Частковий
опис

Частковий
опис

Auld and
Myers 
(1954)

Соціальний клас 
(Голінгсгед)

Прийняті під час першої 
співбесіди з лікарем для 
участі в ширшому обміні 
думками з приводу брати 
претендента на лікування чи 
не брати —> виведені з гри 
після 7 або менше ->8-19 
або більшої кількості 
співбесід

Ці дані вико
ристані як 
перевірка 
гіпотези, що 
«в інтер
активному 
процесі... і 
для пацієнта, 
і для тера
певта більше 
винагород, 
якщо пацієнт 
належит ь до 
середнього 
класу»



5 6 7 8 9 10

Записи про всіх Ті, хто Незалежні X2 Не Психіатрична клініка
осіб, які прихо- зовні / ті, сукупно- згаду- амбулаторного ліку-
дили до клініки хто зовні оті ється вання, Нью-Гейвен,
й були відібрані Конектикут. Аналіз
лікарем під час ті, хто в клініці, ті.
першої співбесі- хто зовні дає різні
ди для обміну результати. Див.
думками па примітку 25.
предмет прийо-
му пацієнта на
лікування.
N = 195

Записи про Ті, хто Незалежні X2 Не Психіатрична клініка
всіх осіб, які зовні / ті, сукупно- заду- амбулаторного ліку-
приходили до хто зовні сті ЄТЬСЯ вання. Нью-Гейвен,
клініки й були Конектикут
відібрані ліка- Ті, хто в Незалежні
рем під час клініці/ сукупност X2 Не
першої співбе- ті, хто в і згаду-
сіди для обмі- клініці ЄТЬСЯ

ну думками на
предмет при- ГІрийнят- Незалежні X2 Не
йому пацієнта ні / ті, хто сукупно- згаду-
на лікування. в клініці сті ЄТЬСЯ

N=195

Так само, як у її, хто Незалежні Бісеріап Не зга- Психіатрична клініка
Myers and зовні / ті, сукупно- ьнег дується амбулаторного ліку-
Shaffer (1954) хто зовні сті вання, Иью-Гсйвсн,
N = 65 Конектикут'.



1 2 3 4

Winder and
Hersko 
(1955)

Соціальний клас 
(2- факторний 
індекс
Г олінгсгеда)

Прийняті на лікування або ті, 
які лікувалися —» виведені з 
гри після 1-9 —> 10-19 —► 20 
або більше лікувальних сесій

Не 
згадуються

Myers and
Auld (1955)

Спосіб, у який 
закінчувалося 
лікування

Ті, то лікувалися в лікарів 
старшого персоналу або в 
лікарів-ординаторів —> 
виведені з гри після 1-9 —> 
10-19 —♦ 20 або більше 
співбесід

Коментарі ad 
hoc

Imber, Nash 
and Stone 
(1955)

Соціальний клас “Усі пацієнти” —»■ виведені з 
гри після 0-4 —> після 5 або 
більше співбесід

Не згаду
ються

Kurland 
(1956)

Командна 
відповідальність, 
повторне 
прийняття

Претенденти —► виведені 3 
гри відразу після збирання 
відомостей —» після 1 -2 Кх —>■ 
3-5 Я, —► менш як 3 місяці —» 
3-6 місяців —» 6-12 місяців —» 
1-3 роки —> більш як 3 роки

Коментарі ad 
hoc

Rubenstein 
and Torr 
(1956)

Інформація про 
особу, модифіко
вана шкала И, са
мооцінка,

Прийняті на інтенсивне 
лікування —> на 5 або менше 
візитів —* на 26 або більше 
візитів

Коментарі ad 
hoc



5 6 7 8 9 10

Деякі вибрані 
навмання історії 
хвороби з тота
льної популяції 
пацієнті!’., які 
пройшли або 
проходили курс 
психотерапії. N 
= 100. Популя
ція = 1250

Ті, хто 
зовні / ті, 
хто зовні

Незалежні 
сукупно
сті

X2 Не зга-
дуєгься

Амбулаторна клініка 
психічної гігієни 
Ветеранської адмі
ністрації. Процедура 
ті, хто в клініці / 
ТІ, хто зовні підси
лює результати, про 
які ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ

Деякі історії 
хвороб, як ті, 
що вивчалися 
ІПафером і Ма- 
єрсом (Shaffer 
and Myers 
(1954)), але бу
ли пропущені 
випадки, які 
стосувалися 
студентів 
медицини

Ті, хто 
зовні / ті, 
хто зовні

Незалежні 
сукупно
сті

X2 Fie зга
дується

Психіатрична клініка 
амбулаторного ліку
вання, Нью-Гейвен.
Коннектикут. Було 
застосоване X2 після 
об’єднання палат, 
щоб усунути низьку 
частотність, хоча це 
змінило первісну 
мету порівняння.

Були включені 
“всі пацієнти” 
віком 18-55 ро
ків, крім тих, 
які терпіли від 
органічних за
хворювань, роз
ладів антису- 
спі явного 
характеру

Ті, хто 
зовні / ті, 
хто зовні

Незалежні 
сукупно
сті

X2 Не зга
дується

Поліклінічне відді
лення Психіатричної 
клініки Генрі Фіпса 
університетської лі
карні Джога Гопкін- 
са Те саме, що й ті, 
хто в клініці / ті, хто 
зовні, бо були порів
няні лише дві групи

Усі пацієнти, 
що лікувалися 
протягом 9 ро
ків, для яких 
існували доку
ментальні за
писи. N = 2478

Ті, хто 
зовні /ті, 
хто зовні

Незалежні 
сукупно
сті

X2 Не зга
дується

Клініка психічної 
гігієни Ветеранської 
адміністрації, Балти
мор, Мериленд. Про
цедура ті, хто в клі
ніці / ті, хто зовні дає 
різні результати.

Вибірка з усіх 
пацієнтів у 
клініці менталь
ної гігієни

Ті, хто 
зовні / ті, 
хто зовні

Незалежні 
сукупно
сті

X2 Не 
згаду
ється

Клініки “по всій 
країні”. Спеціально 
опрацьований план 
для того щоб



1

Frank, 
Gliedman, 
Imber, Nash 
and Stone
(1957)

Kadnskin 
(1958)

2

лексичний тесі, 
“анкетні дані”

Анкетні та пси
хологічні харак
теристики паці
єнта; ситуація з 
лікуванням; зв’я
зок ситуації ліку
вання з ситуаці
єю життя паці
єнта; саме ліку
вання; характе
ристики лікаря

Види рішень па
цієнтів щодо по
ходження його 
проблеми; діаг
нозу, прибутків, 
професії

3

Гі, що приходили до клініки 
—> виведені з гри після 3 або 
менше —* після 4 або більше 
лікувальних сесій

Ті, що приходили ДО КЛІНІКИ 
—► не прийняті на лікування 
—* прийняті, ЩО ПОТІМ 
відпали —>прийняті, які 
залишилися

4

Коментарі ad 
hoc

Манера, в 
якій клієнт 
відчував ви
никнення сво
єї проблеми, 
порівнювала
ся 3 іншими 
ситуаційними 
факторами, 
що прогнозу
вали подаль
ший поступ у 
лікуванні. На
голос робився 
на релевант- 
ності цих фак
торів для си
туації па
цієнта



5 6 7 8 9 10

Ветеранської одержати тривалість
Адміністрації, 
прийнятих на лі
кування, які зро
били 5 або мен
ше візитів або 
26 чи більше. N 
= 128

без послідовності.

Усі білі паці- Ті, хто Незалежні X2 Не зга- Поліклінічне відді-
єнти, які при- зовні і ті, сукупно- дується лення психіатричної
ходили до клі- хто зовні сті клініки Генрі Фіііпса
ніки, за вивят- лікарні Джона Гоп-
ком тих, які кінса. Те саме, іцо в
відповідали процедурі ті, хто в
критеріям клініці / ті, хто зовні,
клініки для на- бо порівнювалися
правлення до лише дві групи. Було
іншого ліку- зроблено спробу
вального за- контролювати ліка-
кладу. N = 91 рів; лікарів і пацієн

тів умовляли зали
шатися в контакті
принаймні протягом 
півроку

Вибірка з Три види Ідея по- Огляд Не зга- Релігійно-психіа-
“ширшої “кар’єр” слідовно- відсот- дується трична клініка
популяції клі- (1) Поява сті збері- ків Американської
піки”, що скла- в клініці - гається Фундації Релігії та
далася з осіб, вихід із для порі в- Психіатрії., Нью-
які чекали при- гри няння Йорк
ймальної спів- (2) Поява
бесіди І 3 яких в клініці -
одна третина прийня-
були опитані тий - ви-
після того, як хід із гри
вони (3) Поява
дочекалися В клініці -
приймальної прийня-
співбесіди й тий “ за-
узяли В НІЙ лишився 3
участь. тими, хто
N=110 в клініці/

3 тими,
хто зовні



1

Katz and 
Solomon 
(1958)

Weiss and 
Shaie 
(1958)

Rosenthal 
and Frank
(1958)

Hollingshea 
d and 
Redlich 
(1959)

2

Анкетні характе
ристики, джерело 
направлення, ді
агностичні нарі
кання, ставлення 
лікаря до пацієн
та, зацікавленість 
пацієнта в ліку
ванні, характе
ристики лікаря, 
вживання нарко
тиків

Анкетні дані, дже
рело направлення, 
діагноз, поперед
ня госпіталізація, 
персонал клініки, 
тривалість ліку
вання та кількість 
співбесід

Анкетні характе
ристики, джерело 
направлення, ді
агноз, мотивація 
пацієнта, статус 
виписки, трива
лість лікування

Соціальний клас 
(Г олінгсгед)

3

Особи, яким запропоновано 
лікування —* виведені з гри 
лише після 1 —» після 2-4 —> 
після 5 або більше візитів

Функціональна послідов
ність завершення або неза- 
вершепня клінічних послуг

(І) Ті, що приходили 3 
першим візитом —> прийняті 
на лікування

Прийнятна популяція Нью- 
Гейвена —»прийняті на 
лікування

4

Коментарі ad 
hoc

Розглядалися 
як критичне 
питання

Коментарі ad 
hoc

Частковий 
опис
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Усі пацієнти, Ті, хто Незалежні ‘Значу- Не зга- Психіатрична клініка
які відвідували зовні / ті, сукуп- щівід- ду- амбулаторного ліку-
клініку за хто зовні ності МІН- єгься вання Школи меди-
винятком тих, ності” цини Єйлського уні-
яких напра- про- верситету, Процеду-
вили до інших голошу раті, хто в клініці /
закладів після клься, ті, хто зовні дає не-
приймальної проте однакові результати
співбесіди. жодної
N=353 згадки

про
стати-
стику

Особи, яким бу- Ті, хто в Незалежні X2 Не зга- Психіатрична клініка
ла призначена КЛІНІЦІ / сукупно- дується Малколма Біласа,
програма клі- ті, хто оті Сент-Луїс, Міссурі
нічних послуг, 
після чого їхні 
історії хвороб

зовні

закривалися. 
N = 603

І Звітна форма, Ті, хто в Незалежні X2 Не зга- Психіатрична клініка
призначена для клініці/ ті, сукуп- дується амбулаторного
дослідження й хто в НОСТІ лікування Генрі
заповнена пра- КЛІНІЦІ Фіпса Школи
півниками клі- медицини
ніки, щоб зали- університету Джона
сати послуги та 
етапи оцінки й 
лікування.
N = 3413.
11 Звітні форми Ті, хто Незалежні Не зга-

Гопкінса

для пацієнтів, ЗОВНІ / ті, сукуп- дується
яким було за
пропоноване лі
кування. N = 384

хто ЗОВНІ ності

Прийнятна по- Прийнят- Незалежні X2 Не зга- Особи з Нью-Гейвена
пуляція з пере- ні / ті, хто сукуп- дується та околиць, що ліку-
иису Сполуче- В КЛІНІЦІ ності валися в “Публічних
них Штатів для клініках" у Нью-Гей-
Нью-Гейвена. вені, Конекгикут та в 

навколишніх штатах.



1 2 3 4

Rogers 
(1960)

Бралися до уваги 
лише пропорції 
виходу з гри

Направлені —► (кількість 
співбесід на час завершення 
лікування становила 
безперервну низку від 1 до 
144)

Формулюва
лися кілька 
питань

Storrow and 
Brill 
(unpublishe 
d1959)

44 ознаки зі 
звітних форм, 
визначені як 
“статистичні” 
дані під час 
першої 
співбесіди

Ті, хто приходив із першим 
візитом —* прийняті на 
лікування

Коментарі ad 
hoc

Brill and 
Storrow 
(unpubli
shed 1959)

Вік, стать, 
релігія, шлюбний 
статус, освіта, 
місце 
народження, 
прибуток, 
соціальний клас 
(Голінґсгед)

Загальне населення округу 
Лос-Анджелеса —> ті, котрі 
“прагнули лікуватися”

Коментарі ad 
hoc
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Популяція осіб, Ті, хто Незалежні Огляд Не зга- Державні депар-
які лікувалися ЗОВНІ / ті, сукуп- відсот- дується таменти психічного
“всередині” 3 хто зовні вості ків здоров’я: Калі-
перепису осіб, форнія, 1957; Айова,
що лікувалися, 1954; Канзас, 1956;
здійсненого Техас, 1956; Віскон-
дослідниками. син, 1956; ВА Ден-
N=155 вер, 1957

Усі претенден- Ті, хто в Незалежні X2 Не зга- Психіатричні
ти на лікування клініці/ ті, сукупно- дуегься команди пацієнтів,
в клініці, для ХТО Б сті тих-хто-асередині й
яких була за- КЛІНІЦІ тих, хто ЗОВНІ, в
повнена стан- Медичному Центрі
дартна звітна Каліфорнійського
форма для осіб університету Лос-
віком від 18 Анджелеса
років і більше.
N = 443

Усі послідовні І Ірийнят- X2 Не зга- Психіатрична клініка і
претенденти на ні / ті, хто дується амбулаторного і
лікування в клі- в клініці лікування !
ніці, для яких Медичного 1 Іентру ‘
була заповнена Каліфорнійського
стандартна звіт- університету Лос-
на форма для Анджелеса
осіб віком від
18 років і
більше. N = 620



274
За таких умов матеріали, що повідомляються в цій статті, 

грунтуються на найкращій101 інформації серед усіх доступних. 
Важко сказати, чи зазначені випадки відсутності інформації щодо 
певних пунктів дали б інші результати. Для того, щоб найкраще 
вийти з поганої ситуації, дистрибуції пунктів, для яких 
відзначалися випадки відсутності інформації, порівнювалися з 
розподілом характеристик статі, оскільки інформації про стать 
пацієнта бракувало лише в одному випадку з усіх. На жаль, ми 
мали таку повну інформацію лише про стать. У 21 випадку порів
няння хі-квадрати були визнані незначущими102. Тому ми 
розвиватимемо свої міркування так, ніби неможливо було точно 
з’ясувати, існує чи не існує надійна інформація про даний випадок, 
і так, ніби досвід тих випадків, що мали повну інформацію про 
певну характеристику, описував також досвіди всієї когорти.

ТАБЛИЦЯ 2. Частота відсутності інформації'для кожного пункту

Усі 
випадки

Випадки 
з інфор
мацією

Випадки без 
інформації

Кількість Відсотки
Кінцевий пункт 661 661 0 0,0
Стать 661 660 1 0,2
Джерело направлення 661 639 22 3,3
Вік 661 624 37 5,6
Вікові групи чоловіків 284 272 12 4,2
Вікові групи жінок 376 352 24 6,4
Як було зроблено перший 
контакт

661 613 48 7,3

Шлюбний статус 661 583 78 11,8

101 Під «найкращою» інформацією ми маємо на увазі ті пункти опису характеристик 
пацієнта, для яких відсутність інформації складає менш як 25 відсотків, причому цей 
пацієнт має завершені етапи у своїй клінічній «кар’єрі».
102 Двоє з 21 порівняння не досягли . 10 рівня значущості; 19 інших не змогли досягти .25 
рівня. Більшість випадків відсутньої інформації мали місце для пацієнтів, що порвали 
всі контакти з клінікою після першої співбесіди.
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Попередній психіатричний 661 535 126 19,1
ДОСВІД

Соціальний ранг району 
проживання (за переписом)

661 519 142 21,5

ТАБЛИЦЯ 3. Частота відсут ності інформації після кількох 
кінцевих пунктів

Усі ви
корис

тані 
ви

падки

Після пер
шого кон

такту

Після прий
мальної 

співбесіди

Після прий
мального об
міну думками

Після 
лікування

Ті, хто 
в клі
ніці

Ті, 
хто 

зовні

Ті, 
хто в 
клі
ніці

Ті, 
хто 

зовні

Ті, 
хто в 
клі
ніці

Ті, 
хто 

зовні

Ті, 
хто в 
клі
ніці

Ті, 
хто 

зовні

Усі 
випадки 661 419 242 54 188 92 96 16 80

Стать: 
Чоловіки
Жінки 
Обидві статі

284
376
660

187
231
418

97
145
242

19
35
54

78
110
188

33
59
92

45
51
96

4
12
16

41
39
80

Джерело на
правлення 639 408* 231* 50* 181* 89* 92* 16 76*

Вікова гру
па чоловіків 272 176* 96 19 77 32 45 4 41

Вік 624 383* 241 54 187 91 96 16 80

Вікова гру
па жінок 352 207* 145 35 110 59 51 12 39

Як відбув
ся перший 
контакт 613 402* 211* 46* 165* 83* 82* 16 66*

Шлюбний 
статус 583 343* 240* 53 187 91 96 16 80

Попередній 
психіатрич 
ний досвід 535 304* 231* 52* 179* 86 93* 16 77*
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* Позначає ті сукупності, в яких для 2 або більшої кількості випадків бракує інформації.

Соціальний 
ранг райо
ну прожи
вання (за 
переписом) 519 289* 230* 51* 179* 85 94* 15 79

Концепція

Протягом певного інтервалу часу певна кількість осіб через 
телефонні дзвінки, листи та особисті візити дають знати про себе 
працівникам клініки як про потенційних “пацієнтів”. Назвімо будь- 
яку сукупність цих осіб, об’єднану такими спільними характеристи
ками як вік, стать і таке інше, когортою. Члени кожної когорти 
проходять через певну кількість послідовних етапів, усі з яких 
починаються, за визначенням, від першого контакту. На кожному з 
послідовних етапів вони цікаві для самих себе і для різних представ
ників лікарняного персоналу по-різному. Персонал Психіатричної 
клініки амбулаторного лікування Каліфорнійського університету в 
Лос-Анджелесі називав ці послідовні види інтересу до своїх 
потенційних пацієнтів “першим контактом”, “приймальною спів
бесідою”, “психологічними тестами”, “приймальним обміном дум
ками”, “списком-чергою”, “клінічним лікуванням” і “пішов і не 
повернувся”. Через певний період часу всі члени когорти йшли й не 
поверталися. Ці етапи можуть бути представлені на такій діаграмі:

Прийнятий 
на лікування 
після приймальної 
співбесіди

Прийнятий
на лікування
після приймального 
обміну думками Лікування 

в клініці

Прийнятий 
на лікування 
після першого 
контакту

Початкова 
когорта 
(усі перші 
контакти)

Пішов і не 
повернувся 
ще до першої

Пішов і не 
повернувся 
після 
приймальної 
співбесіди

Пішов і не 
повернувся 
після однієї 

або кількох 
зустрічей із 
лікарем

Пішов і не 
повернувся 
після 
приймального зустрічі з
обміну лікарем
думками

Пішов і не 
повернувся 
після 
першого 
контакту

Малюнок 1
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ТАБЛИЦЯ 4. Доступність інформації і як її було добуто 
для 661 випадку

Відсоток від 661 випадку
Інформацію Інформацію Інформацію
було добуто було добуто було добуто

гг . . ... Не було за за черезПредмег інформації -і - „„„г 4 г інформації допомогою допомогою розгляд
ненадійного надійного наявних

висновку висновку матеріалів

(А) Анкетні характеристики пацієнта

Стать 0,2 - 0,39 9,5
Вік 5,5 2,9 0,4 91.2
Шлюбний статус 11.8 5,4 3,9 78,9
Соціальна зона 21,4 0,4 3,6 74,6
Раса 59,5 0,2 0,6 39,7
Професія 5,6 0,4 5,0 39,0
Релігія 51,7 9,5 2.3 36,5
Освіта 60,7 1,4 2,6 35,3

Вилучені через відсутність інформації

Професійна історія 
Тривалість шлюбу 
Одружений уперше чи не вперше 
Етнічне походження
Прибуток 
Становище вдома
Головний спонсор пацієнта 
Місце народження
Тривалість перебування в Каліфорнії

Б) Перший контакт

Як відбувся
перший контакт 7,2 0,4 2,3 90,1

Якщо пацієнта 
супроводжували, то хто - 2,0 2,0 96,0

Вид направлення 3,5 0,4 7,8 88,3

Зовнішні особи, 
причетні до направлення 2,5 0,2 3,0 94,3
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(В) Приймальна співбесіда та психологічні тести

Працівник клініки, що 
брав участь у першому 
контакті 3,6 96,4

Скільки працівників 
клініки брали участь у 
контактах 4,8 2,0 93,2

Наміри пацієнта після 
першого контакту 5,0 0,3 11,9 82,8

Прихід пацієнта на 
приймальну співбесіду 0,4 0,5 2,1 97,0

Працівник клініки, який 
брав участь у приймальній 
співбесіді 0,3 99,7

Результат психологічного 
тестування 0,2 0,3 1,5 98,0

Якщо не було психологічна 
тестів, то в чому причина

ЇХ
16,3 2,5 17,5 63,7

П Обмін думками щодо прийому пацієнта та лікування

Яким був обмін думками 
щодо прийому пацієнта - 
наперед обміркованим чи 
імпровізованим 44,6 10,9 34,9 9,6

Працівник персоналу, 
якому було доручено 
організувати обмін 
думками щодо прийому 
пацієнта 50,3 49,7

Рішення наради 8,0 9,7 10,3 72,0

Якщо пацієнтові 
призначили лікаря - 
ім’я цього лікаря 8,3 91,7

Ім’я першого лікаря 3,8 - - 96,2



279
Якщо пацієнта поставили 
на чергу - результат 0,3 9,6 90,1

Якщо пацієнта - 
не прийняли причина 19,7 1,2 7,7 71,4

Якщо пацієнта не прийняли, 
як його про це повідомили 31,5 2,7 6,8 59,0

Вилучені через відсутність інформації

Склад людей, які обмінювалися думками щодо прийому пацієнта 
Скільки разів його вже приймали на лікування
Побічні випадки
Планування психологічних тестів
Планування приймальних співбесід
Кількість викликів на приймальну співбесіду
Повідомлення про припинення подальших контактів після приймальної 

співбесіди
Застосовані психологічні тести
Вид рекомендованого лікування
Кількість запланованих лікувальних сесій
Кількість пропущених викликів
Кількість співбесід із дружинами (чоловіками), батьками, родичами, 

друзями таін.
Хто здійснював нагляд за лікуванням?
Запланований режим візитів
Актуальна частота візитів
Причини розриву контактів після лікування

Ґ) Психіатричні характеристики

Природа скарг пацієнта 7,0 0,2 1,9 90,9

Психіатричний діагноз 17,2 - - 82,8

Попередній психіатричний 
досвід 19,0 1,7 46,5 32,8

Мотивація до лікування 32,0 и,з 28,3 28,4

“Психологічна 
помисливість” 40,2 14,0 23,9 21,9

Д) Клінічна “кар’єра”

Момент розриву контактів - 0,9 6,2 92,9
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Оставили розриву контактів

Куди був направлений

2,6 1,1 5,6 90,7

пацієнт 3,5 0,3 7,6 88,6

Вид клінічної ’‘кар’єри” 0,2 0,8 5,1 93,9

Кількість днів контакту 
з клінікою 1,5 3,0 3,5 92,0

Кількість днів перебування 
поза статусом внутрішнього 
клінічного лікування 2,0 3,8 3,9 90,3

Кількість днів, протягом 
яких відбувалося лікування 8,8 0,4 0,4 90,4

Назвімо кожен пункт “статусом”. Назвімо будь-які два 
сполучені пункти, що починаються з першого контакту, “етапом”. 
Назвімо будь-яку сукупність із двох або більше сполучених 
пунктів, що починаються з першого контакту й закінчуються пов
ним розривом контактів, “кар’єрою пацієнта”. Назвімо сполучні 
лінії “діяльностями селекції”. Назвімо сукупність сполучених 
пунктів “деревом”.

Пункт першого контакту фіксується визначенням. Після 
цього можливе будь-як мислиме сполучення тих пунктів, що зали
шаються. Малюнок 1 - це один із прикладів дерева. Він репрезен
тує певну послідовність діяльностей селекції, їхні співвіднесені 
статуси та можливі кар’єри, описані в підручнику клінічної про
цедури Психіатричної клініки амбулаторного лікування Каліфор
нійського університету' Лос-Анджелеса. Його можна розглядати як 
офіційне розуміння клінікою процедури селекції. Можна сподіва
тися, що дерево, яке описують когорти своїми актуальними руха
ми, відрізняється від офіційного портрета “правильних процедур 
селекції”. Наприклад, хоча офіційний портрет описує етапи як 
строгу послідовність, Перший Контакт-потім-Приймальна Співбе- 
сіда-потім-Приймальний Обмін Думками-потім-Лікування в Кліні
ці, причому розрив контактів можливий після кожного етапу, акту
альна когорта з 661 випадку описувала інші стежки. Сімдесят із 
661 випадку просувалися стежками, де етапи або пропускалися або 
переставлялися. Оскільки всі сімдесят випадків реалізовувалися
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після першого контакт)', а 419 із 661 випадку уривалися вже після 
першого контакту, то 70 “аномальних” кар’єр репрезентували 29 
відсотків від усіх тих, які так або інак відхилялися від кар’єр, 
описаних у Підручнику процедур. П’ятдесят одна із 70 аномальних 
кар’єр або пропускали психологічні тести або обертали послідов
ність Психологічні Тести-потім-Обмін Думками. Після зруйну
вання етапів Психологічних Тестів та Обміну Думками, стало мож
ливо розглянути більшість випадків так, наче актуальні кар’єри 
відповідали строгій послідовності. Спотворення, яке спричиняє цей 
метод, репрезентується 27 відсотками аномальних кар’єр; і 3 від
сотками від усіх випадків.

Для цілей цієї статті дерево схематично накреслює істотні 
характеристики трансакцій клініка-пацієнт, що мисляться як послі
довність операцій, які трансформують популяцію103. Дерево репре
зентує послідовні дії селекції, які утворюють дві популяції з попу
ляції осіб, що перебувають у контакті з клінікою в попередньому 
пункті: тобто на наступному етапі з цієї популяції утворюються 
популяції “тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні”. Таким чином, 
дерево дозволяє здійснити чотири сукупності порівнянь осіб, які 
ще перебувають у контакті, й осіб, які пішли й не повернулися 
після кожного наступного пункту, в якому' відбуваються дії 
селекції. Ці чотири послідовні пункти порівняння показані в Табли
ці 5, яка також описує послідовні досвіди “перебування в клініці” й 
“перебування зовні” для початкової когорти з 661 особи.

103 Ми застосовуємо формальне й пусте поняття “операцій” для того, щоб не займати 
надто рано чіткої позиції щодо природи цих процедур добору, водночас зберігаючи 
строгість концепції та визначеність опису.

Чи впливали вік, стать, шлюбний статус тощо людей, які 
входили до когорти, на їхні шанси залишитися після и-го етапу? 
Поняття клініки як операції, що трансформує популяцію, буде 
використане як метод для осмислення цього питання та належних 
відповідей на нього, оскільки і перше й друге мають стосунок до 
проблеми критеріїв селекції.

Метод полягає ось у чому. Уявімо собі трансакції між пацієн
тами та персоналом клініки, намальованими у вигляді дерева, що 
зображує операцію трансформування популяції. Початкова когорта, 
яка представляє популяцію людей, що входять у контакт із клінікою,
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ТАБЛИЦЯ 5. Просіювання початкової когорти 
на послідовних етапах дерева

Кількість

Кумулятивний 
відсоток 

початкової 
когорти

Відсоток тих, хто 
залишився з и-го 
етапу, і які були “ 

в клініці” й 
“зовні” на 

п + 1-му етапі

попередньому етапі.

Етапи дерева У клініці Зовні У клініці Зовні У клініці Зовні

Початкова когорта 661 100,0 100%

Після першого контакт}' 242 419 36,6 63,4 Зб.бк 63,4

Після приймальної і
співбесіди 188 54 28,4 71,6 77,7\ 22,3

Після приймального |\
обміну думками 96 92 14,5 85,5 51,к 48,9

До першої зустрічі І х
з лікарем 80 16 12,1 87,9 83,3 16,7

Примітка: стрілки вказують на процентний розподіл між “тими, хто в клініці” й
“тими, хто зовні ’ на наступному етапі всіх тих. хто залишився на

розподіляється між певною сукупністю категорій, наприклад, між 
чоловіками й жінками, між віковими групами, між шлюбними 
статусами й таким іншим. Назвімо кожну з таких дистрибуцій, що 
зображуються на дереві, популяцією. Операція здійснюється над 
початковою когортою, яка посилає певну свою частину на 
наступний етап і виводить із гри другу свою частину. Таким чином, 
діяльність дерева змінює властивості розміру та складу наступних 
популяцій, що залишаються “у клініці”. На и-му етапі ми маємо 
популяцію “тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні”. Трансакції 
пацієнт-клініка після кожного и-го етапу - це невідомі оператори, 
які здійснюють над попередньою популяцією “тих, хто в клініці” 
наступний поділ на “тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні” на п- 
плюс-першому етапі. Процес триває, поки всі члени початкової 
когорти закінчують свої контакти з клінікою. Цей процес сутнісно
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являє собою поступальне просіювання і зменшення початкової 
популяції осіб, які звернулися до клініки.

Згідно з цією концепцією запитання: “Чи впливали вік, 
стать, шлюбний статус тощо людей, які входили до когорти, на їхні 
шанси пережити и-й етап?” буде ідентичним до запитання: “Чи 
послідовні популяції тих, хто в клініці, й тих, хто всередині, на 
кожному етапі відрізнялися за якоюсь конкретною характеристи
кою?” Проте чи це запитання, на яке інші дослідження, так само 
як і нинішнє, відповідають, буде ідентичним до запитання: “Які 
критерії були застосовані для селекції осіб для лікування?”, ми 
зможемо з’ясувати лише пізніше.

Можна описати операцію, яка відповідатиме одному або 
другому з наступних правил, але не їм обом:

Правило Г. Зменшіть кількість тих, хто залишився після и-го 
етапу на певну частину, водночас зберігши для кожної з менших 
частин інваріант однієї з характеристик. Відправте одну частину на 
н-плюс-перший етап, а ту, яка залишиться, виведіть із гри.

Правило 2'. Зменшіть кількість тих, хто залишився після и-го 
етапу, водночас змінивши пропорції осіб у стосунку до цієї харак
теристики. Відправте одну частину на и-плюс-перший етап, а ту, 
яка залишиться, виведіть із гри.

Якщо спостережені популяції тих, хто в клініці, й тих, хто 
зовні, статистично не відрізняються від сподіваної наступної попу
ляції, створеної за правилом 1, тоді ми скажемо, що правило 1 
описує спостережені популяції “тих, хто в клініці”, й “тих, хто 
зовні”, у стосунку до процесів, які їх утворюють. Якщо спостере
жені популяції тих, хто в клініці, й тих, хто зовні, статистично 
відрізняються від сподіваної наступної популяції, створеної за 
правилом 1, тоді ми скажемо, що правило 2 описує спостережені 
популяції “тих, хто в клініці”, й “тих, хто зовні”, у стосунку до 
процесів, які їх утворюють.

Таким чином, відповісти на запитання про те, чи впливали 
вік, стать та інші ознаки зібраних у когорту осіб на їхні шанси бути 
обраними, можна обравши для застосування одне або друге з 
розглянутих правил. Оскільки існують чотири104 етапи, то існують

104 Хоча чотири популяції “тих, хто зовні” та “тих, хто в клініці” показані на малюнку 1 
та в Таблицях 5 і 6, популяції “тих, хто зовні” та “тих, хто в клініці” після лікування не
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також чотири оказії, за яких ми маємо ухвалювати рішення про 
вибір того або того правила як застосовного для нашої мети. Таким 
чином чотири правила можуть сполучатися в різні способи. Назві
мо будь-яку можливу комбінацію з Правил 1 і 2 для сукупності з 
чотирьох послідовних етапів “Програмою селекції”.

Метод вибору між двома правилами на будь-якому етапі або 
сукупності етапів пропонується в Додатку 1. Таблиця 5, яка описує 
шанси на виживання та вихід із гри105 для недиференційованої ко
горти на послідовних етапах дерева також специфікує правило 1 
для продукування сукупності кар’єр, у яких особи проходять по 
всьому ланцюгу звертання, претендування та лікування безвіднос
но до їхніх характеристик як на кожному окремому етапі, так і на 
всій їхній послідовності.

були використані для аналізу, про який ідеться в цій статті. Натомість усі випадки з 
людьми, які залишалися “в клініці” після приймального обміну думками розглядалися 
як випадки з людьми, що були виведені з гри після лікування в клініці. Таким чином, 
четвертий етап був пропущений, і програми дослідження опрацьовувалися лише для 
трьох етапів. Четвертий етап у всіх програмах обмежувався правилом: “Виведіть із гри 
всіх, хто залишився”. Четвертий етап був пропущений для того, щоб спростити аналіз. 
Було відносно мало людей, які “виходили з гри” після того як їх прийняли на лікування, 
але до першої зустрічі з лікарем. Тому в багатьох клітинах таблиці було дуже мало або й 
зовсім не було людей. Щоб застосувати процедуру обчислення, про яку розповідається в 
Додатку 1, для X2, ми мусили на цьому етапі об’єднати клітини. Але щоб ці результати 
можна було порівнювати з результатами, добутими на попередніх етапах, їх також треба 
було об’єднати. Оскільки в даній етапі ми зацікавлені в актуальних значеннях хі- 
квадрата лише як у методі оцінки, що придатна для розв’язання проблеми добору, то 
рішення об’єднати клітини для попередніх етапів із тим, щоб зберегти умови для хі- 
квадрата, водночас змінивши смисл завдання, яке ставить перед собою ця стаття, дало б 
змогу домогтися, щоб не собака махав хвостом, а хвіст - собакою.
105 Ми застосували спостережені частоти як імовірності. Наш головний інтерес полягає 
у вивченні проблеми добору, й ми використовуємо матеріали з клініки Каліфорнійсько
го університету Лос-Анджелеса лише для ілюстрування нашої аргументації, тобто нас 
мало цікавило питання про те, якими ж були реальні імовірності переходу для клініки 
КУЛА. Тому питання про те, чи були ймовірності переходу іншими, аніж ми описуємо, 
для нас не релевантне.

Результати

Програма селекції 1; Правило 1 описує результати поетапно
го просування когорт, які об’єднуються за (а) віком, (б) статтю,
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(в) соціальним рангом району проживання (за переписом)106,

106 Соціальний ранг району, в якому мешкає пацієнт, визначався за його адресою. Для 
цієї мети ми використали таблицю соціальних рангів зон перепису, підготовлену Лабо
раторією Урбаністичної Культури Західного Коледжу в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, у 
травні 1954 р., що ґрунтувалася на переписі 1900 р. і була підготовлена відповідно до 
процедури, описаної в Shevky, Eshref and Wendell Bell, Social Area Analysis (Stanford, 
Cal.: Stanford University Press, 1955) and Shevky, Eshref and Marylin Williams, The Social 
Areas of Los Angeles: Analysis and Typology (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1949).

(г) шлюбним статусом та (г) та просування об’єднаних жіночих 
груп через усі чотири етапи. Популяції, які перебували в контакті 
або виходили з гри на кожному етапі, відтворювалися згідно з 
такою процедурою: виведіть із гри дві третини початкових 
претендентів після першого опитування; виведіть із гри приблизно 
одну п’яту з тих, котрі вижили, після приймальної співбесіди; 
виведіть із гри під час обміну думками половину від тих, які 
подолали попередні етапи; і виведіть із гри одну шосту від уже 
прийнятих на лікування ще до того, як вони вперше зустрінуться зі 
свої лікарем. При кожному такому скороченні не зважайте на 
характеристики осіб, з якими ви маєте справу: не звертайте уваги 
на те, хто перед вами: чоловік чи жінка; дитина, підліток, людина 
молода, середнього віку, чи вже літня або й дуже стара; не 
зважайте також на те, в якому районі західного сектора Лос- 
Анджелеса вона живе - непрестижному, середньо-престижному чи 
дуже престижному; вам також має бути байдуже до того, чи перед 
вами людина, молодша за шістнадцять років, а отже вона ще не 
доросла до шлюбу, чи вона живе одинцем, чи одружена, чи 
розлучена, чи вдова або вдівець.

Програма селекції 2\ Друга процедура вимагає, щоб попу
ляції “тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні” відтворювалися залежно 
від (а) віку претендентів чоловічої статі, (б) від того, в який спосіб 
особи увійшли в перший контакт із клінікою, і (в) від того, як 
особи були направлені до клініки. Програма відтворення кожної з 
таких груп вимагає: селективно просіювати кожну з цих когорт 
залежно від цих трьох характеристик, але робити так лише після 
першого контакту. Піля першого контакту слід нехтувати ці харак
теристики: просувати далі чи виводити з гри тих, хто залишився, 
відповідно до правила 1.
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Специфічний досвід роботи з цими трьома когортами показав:
(а) Групи чоловіків, відібраних за віком. Як відкриває дослі

дження Таблиці 6, після першого контакту підлітки та чоловіки 
похилого віку виходили з гри в значно більших кількостях, аніж можна 
було сподіватися. Діти та дорослі молодого й середнього віку виходили 
з гри приблизно в сподіваних кількостях. Три п’ятих хі-квадрата для 
всієї таблиці було внесено коштом цих порівнянь.Ті відмінності, що 
залишалися, були розподілені через процес. Диференціація у стосунку 
до чоловічих вікових груп спостерігалася лише на першому етапі й 
зачепила лише 27 відсотків чоловіків усіх вікових категорій, які 
входили в контакт із клінікою. Пізніші диференціації, хоч і траплялися, 
мали невелику цінність для можливостей передбачення як свого 
відносного масштабу, так і свого складу.

(б) Як відбувся перший контакт. Добір, де бралася до уваги 
природа перших контактів, був максимально зосереджений на пер
шому контакті. Сімдесят відсотків осіб, які зверталися в клініку лис
товно або по телефону, або тих, за кого клопотався хтось інший, 
виходили з гри після першого опитування. Майже 98 відсотків хі- 
квадрата для всього процесу були внесені завдяки різниці між 
особами на цьому етапі. Після цього етапу популяції тих, хто зали
шився, і тих, хто вийшов із гри, було майже неможливо відрізнити.

(в) Джерело направлення. Осіб, які або самі себе направ
ляли, або направлялися не фахівцями, було неможливо відрізнити 
за темпом їхнього виходу' з гри при першому контакті, й обидві ці 
групи виходили з гри в більших, аніж можна було сподіватися, 
кількостях. Натомість особи, які були направлені професійними 
медичними або психіатричними джерелами, виходили з гри в наба
гато менших кількостях, ніж передбачувані. Цей ефект був майже 
повністю обмежений першим контактом. Ті, хто залишився після 
першого контакту, проходили решту своїх кар’єр незалежно від 
того, в який спосіб вони були направлені. Більшість відмінностей 
між цими групами виявляла себе на цьому етапі: 85 відсотків 
табличного хі-квадрата формувалися тут.

Програма селекції 3. Третя програма вимагає, щоб популяції 
“тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні” відповідали типові попе
реднього досвіду в психіатричному лікуванні. Тип попереднього 
психіатричного досвіду був пов’язаний із шансами залишитися
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після першого контакту і знову при обміні думками з приводу 
прийому на лікування. Шанси залишитися після першого контакту 
осіб, які мали історію спілкування з публічним закладом психічних 
захворювань, були меншими, аніж можна було сподіватися. Шанси 
залишитися були трохи ліпшими, аніж можна було сподіватися, для 
тих, хто мав попередній досвід контактування з публічними психіа
тричними клініками. ІДя модель повторювалася після обміну дум
ками на предмет прийому пацієнта на лікування. Правило 1 дає змо
гу відтворити тих, котрі залишаються в клініці, й тих, котрі випа
дають назовні, на етапах обміну думками та клінічного лікування.

Проблема селекції

Три описані програми відповідають на запитання: “Чи по
слідовні популяції тих, хто в клініці й тих, хто зовні, можна розріз
нити за їхніми специфічними ознаками?” Чи буде це запитання 
ідентичним запитанню, на яке шукає відповідь дослідження 
процесу селекції пацієнтів, а саме: “Які критерії застосовувалися 
для селекції пацієнтів для лікування?” Чи той факт, що популяції 
тих, хто в клініці, й тих, хто зовні для вікової когорти можуть 
програмуватися за правилом 1, означає, що робота з селекції, 
здійснювана персоналом клініки, описується правилом 1? Правило 
1 констатує, що популяція початкового звертання після першого 
контакту буде пропорційно зменшена у своїй кількості на дві 
третини в такий спосіб, щоб відтворити початкове співвідношення 
кількості чоловіків та кількості жінок. Це правило дає очевидні 
інструкції для програміста. Чи описує Правило 1 застосування 
критерію віку в такий спосіб, який дозволив би нам сказати, як цей 
критерій актуально застосовується в процесі діяльності селекції?

Недвозначна відповідь на ці запитання неможлива доти, 
доки дослідник не обере собі теорію, в рамках якої він мислив би 
зв’язок між діяльністю селекції та завантаженням клініки. Той 
факт, що необхідно обрати якусь теорію, відсилає нас до п’ятого 
“параметру”107 адекватно визначеної проблеми селекції.

107 Ми хочемо привернути увагу читача до того місця, де обговорюється питання про те. 
чому ми беремо слово “параметр” у лапки.
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Які відповіді ми дамо на ці запитання, залежить від того, як 

ми будемо мислити зв’язок, що існує між діяльністю селекції та 
завантаженням клініки. Обрати теорію не лише необхідно, а її 
вибір має також критичне значення для вирішення того, що слід 
вважати відкриттям. Вибір такої теорії надає дослідникові підстави 
вирішувати, які саме результати його статистичних оцінок можуть 
бути визнані як відкриття. Статистичні тести, що дають іденти
чні результати108, дадуть несумісні відкриття, залежно від засто
сування різних теоретичних рішень, які ухвалюються у стосунку 
до зв 'язку між діяльністю селекції та завантаженням клініки.

108 Ми застосували термін «результати», маючи на увазі сукупність математичних 
подій, які стають можливими тоді, коли процедури статистичних тестів, таких як хі- 
квадрат, наприклад, розглядаються як граматичні правила для осмилення, порівняння, 
утворення тощо подій у математичній сфері. Ми застосовуємо термін «відкриття», 
маючи на увазі сукупність соціологічних подій, які стають можливими тоді, коли за 
припущення, що соціологічна та математична сфери є аналогічними за своєю логічною 
структурою, соціологічні події інтерпретуються в термінах правил статистичного 
умовиводу.

В ідеальному плані, дослідник хоче мати метод, який відпо
відає, за своєю логічною структурою, планованим характеристикам 
подій, що вивчаються. Дослідник хоче припустити, що актуальні 
спостереження та плановані спостереження ідентичні за своїм 
значенням. Результати застосування методу хі-квадрата набувають 
статусу відкриття лише й виключно у відповідності до правил, які 
дослідник застосовує, визначаючи відповідність між логічною 
структурою подій тесту та логічною структурою подій, які він має 
на меті спостерігати. Це очевидно і навряд чи потребує зайвого 
нагадування. Наскільки це правило релевантне для мети дослід
ника, що прагне з’ясувати, як відбираються особи?

Що різні відкриття можуть відповідати ідентичним стати
стичним результатам, ми можемо проілюструвати на прикладі 
результатів, про які йшлося вище. Хі-квадрат був незначущим для 
послідовних популяцій тих, хто в клініці, й тих, хто зовні, у 
випадку когорти, об’єднаної за віком. Цей результат можна розгля
дати, як відкриття того, що коли особи переходили на наступні 
етапи, критерій віку не брався до уваги. З другого боку, ідентичний 
незначущий хі-квадрат міг розглядатися як контрастне відкриття, 
тобто як те, що персонал клініки робив свій вибір стосовно віку,
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орієнтуючись на віковий розподіл початкової когорти, що правила 
їм за норму, яка спрямовувала їхній вибір. Віковий розподіл 
початкової когорти визначав для них бажаний склад популяції, 
який ті, хто відбирав пацієнтів, намагалися відтворити на наступ
них етапах. Згідно з цією концепцією зв’язку між діяльністю селек
ції та завантаженням клініки, незначущий хі-квадрат є мірою того, 
наскільки селективна діяльність персоналу клініки відповідала ба
жаним практикам. Таким чином, застосовуючи ідентичний резуль
тат хі-квадрата, ніщо не могло бути менш релевантним, аніж вік 
претендента в першому випадку; і ніщо не могло бути більш реле
вантним, аніж вік претендента, в другому.

Там, де йшлося про значний хі-квадрат - подивімося, 
наприклад, на джерело направлення - ми маємо справу з одним 
відкриттям, а саме, що диференціація відбувалася при першому 
контакті; згодом джерело направлення не бралося до уваги. 
Альтернативним відкриттям можна вважати те, що спеціальну 
увагу приділяли професійним направленням у згоді з прагненням 
клініки заохочувати професійні направлення й підтримувати зв’яз
ки з професійними агенціями. Але після першого контакту про це 
зобов’язання забувають. Відтоді перевага віддається цілком неупе- 
редженому розподілу, й це засвідчує, що людей тепер приймають у 
відповідності до тієї частоти, з якою вони виявляють свій інтерес 
до клініки та до свого лікування. В останньому випадку джерело 
направлення залишається протягом усіх послідовних етапів реле
вантним міркуванням, що керує діяльністю селекції, внаслідок якої 
створювалися популяції тих, хто в клініці й тих, хто зовні, тоді як у 
першому випадку джерело направлення втрачало свою релевант- 
ність після першого контакту.

Цих прикладів вистачить для доведення головного пункту': 
дослідник неодмінно повинен обрати певну концепцію, якщо він 
хоче наділити смислом статистичний результат, надавши йому ста
тус відкриття про діяльність селекції та про популяції, які вона 
створює.

Вибір концепції не лише уявляється неминучим; цей вибір має 
також критичну вагу, тому що ідентичний статистичний результат 
відповідатиме в кожному відмінному теоретичному випадку 
відмінним і специфічним відкриттям. Ця варіація цілком залежить від
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теорії самих процедур селекції, яку дослідник обирає для 
застосування. Адже, якби дослідник не обирав собі теорію, він не міг 
би ані вирішити, який тест йому застосувати, ані які здійснити 
операції, щоб його задіяти. Якщо ж тест усе ж таки застосовують, то 
його результати стосуватимуться відкриттів у той самий логічний 
спосіб у який хутро ведмедя стосується самого ведмедя, або вони 
вказуватимуть на будь-який об’єкт, що його дослідник, не дуже навіть 
напружуючи свої здібності та своє знання клінічних реалій, може собі 
уявити або, за допомогою низки найпростіших логічних міркувань, 
обґрунтувати. Одне слово, ідентичні статистичні результати можуть 
привести дослідника до різних відкриттів про критерії селекції.

Очевидно, що ми зацікавлені у відкриттях на предмет 
критеріїв селекції. Якщо, в порівняльний спосіб, ми розглянемо кілька 
варіантів вибору, які ми можемо зробити в стосунку до цього 
“параметру”, то можуть бути продемонстровані й інші міркування 
адекватності.

Один із варіантів вибору - це уявити собі відношення між 
діяльністю селекції та завантаженням клініки як лінійну каузальну 
послідовність із послідовними популяціями як низками незалежних 
подій. Назвімо цю модель моделію хі-квадрата. Інший варіант 
вибору - це уявити собі дане відношення як лінійну каузальну 
послідовність, але розглядати цю послідовність як фінітний процес 
Маркова з фіксованими ймовірностями переходу. Назвімо це моделчю 
Маркова. В обох випадках імовірна дистрибуція характеристик у 
пізнішій популяції керується лише (а) характеристиками популяції на 
попередньому етапі та (б) операцією над популяцією, що спрямовує 
одну її частину “в клініку”, а другу відсилає “назовні” на поперед
ньому етапі. Третя концепція об’єднує діяльність селекції та 
завантаження клініки в один процес, через який ті, хто добирає 
пацієнтів, керуються у своїх рішеннях бажаним або виправданим 
складом, що його, на думку добирачів, має утворити селекційний 
процес на одному з наступних етапів. Назвімо цю теорію моделлю 
управління.

Теоретик, який застосовував модель хі-квадрата разом із 
методом хі-квадрата, щоб визначити відкриття, муситиме констату
вати такі відкриття в разі появи незначущого хі-квадрата у стосунку 
до когорти, об’єднаної за принципом статі. Незначущий хі-квадрат
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описує дві популяції як результат тотальної сукупності рішень 
селекції, причому кожне рішення ухвалювалося незалежно від інших, 
у яких стать була нерелевантним аргументом при ухваленні рішення. 
Умова незалежності передбачає додаткові характеристики, а саме, що 
ті, хто добирав пацієнтів, вважали також нерелевантним склад усієї 
популяції, оказію селекції та передбачуваний розподіл тих, котрі зали
шаться “в клініці” на подальших етапах.

Якщо теоретик застосовував модель Маркова, незначущий хі- 
квадраг описує пізніші дві популяції, популяцію тих, хто в клініці, та 
популяцію тих, хто зовні, як результат тотальної сукупності рішень 
селекції, в яких особи посилалися в популяції тих, хто в клініці, й тих, 
хто зовні, безвідносно до їхньої статі. Але в цьому випадку до 
результатів додається, що добір робився людьми, які брали до уваги 
обсяг та пропорційний склад популяції на безпосередньому 
попередньому' етапі, проте лише на попередньому етапі, і які вважали 
оказію селекції релевантною, але тільки в її розумінні як оказії, що 
настала після попереднього етапу. В усьому іншому вони нехтували 
сподіваний кінцевий розподіл, але дотримувалися натомість 
фіксованого правила процентного співвідношення для селекції 
популяцій тих, хто в клініці, й тих, хто зовні, що відповідало 
пропорційним кількостям, які мали бути реалізовані як популяції тих, 
хто в клініці, та популяції тих, хто зовні, на наступному етапі109.

109 Наші зауваження торкнулися лише кількох властивостей, що притаманні ланцюжкам 
Маркова. Безперечно, що баї ато чого іншого можна було б сказати про тих, хто ухвалює 
рішення та про самі рішення, якби були розглянуті додаткові характеристики моделі 
Маркова.

У тому випадку, коли застосовується модель управління, 
незначущий хі-квадрат описує дві популяції як результати індивіду
ально ухвалених рішень селекції, причому кожне рішення ухвалю
валося у зв’язку як із доступними результатами, так і з тими резуль
татами, що накопичуються, керуючись тим, яким буде кінцевий 
результат для цієї сукупності, гак само як і завершальною метою всієї 
сукупності тих етапів, які залишалося пройти, і з наміром у процесі 
варіантів селекції досягти такого розподілу тих, хто в клініці, й тих, 
хто зовні, що відповідав би правилу нерелевантності як 
санкціонованому модусу поведінки селекції. Незначущий хі-квадрат 
означав би, що стать, безперечно, бралася до уваги тими, хто добирав 
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пацієнтів на лікування, і що стать бралася ними до уваги в такий 
спосіб, щоб створити популяцію, яка відповідала б розумному обсягу 
та статевому складу останнього завантаження клініки.

У жодному разі, це не єдино можливі моделі. І, звичайно ж, не 
існує ніякого правила, що обмежувало б кількість можливих варіантів 
вибору. Як же робиться вибір?

Оскільки вибір спрямовує смисл, який ми виводимо зі стати
стичного результату, й оскільки ми хочемо, щоб метод відповідав 
актуальній діяльності селекції, очевидне правило полягає в тому, щоб 
обирати концепцію, яка найбільше відповідає актуальній діяльності, 
якою особи добираються на лікування в клініці. Це правило 
супроводжують проблеми адекватності.

Якби ми ґрунтували свій вибір на цьому правилі, то діяльність 
селекції пацієнтів у поліклініці КУЛА була б позначена такими 
характеристиками, які начебто свідчили про те, що моделі управління 
слід віддати перевагу перед іншими двома. По-перше, персонал 
клініки мав досить чітко визначені уявлення про ті властивості, якими 
має бути наділене завантаження клініки. їхні ідеї були пов’язані із 
завантаженням на кожному етапі, починаючи зі складу популяції 
першого звертання, проте ці уявлення були найчіткіше виражені у 
стосунку до завантаження “тими, хто в клініці”. Крім того в клініці 
КУЛА мав місце такий феномен як наявність черги, що ніколи не 
фіксувалася списком. Потенційних пацієнтів просто просили 
“зачекати”. їм казали, що їх прийнято на лікування і що з ними 
сконтактуються, як тільки з’явиться вільне місце. Неявно 
передбачалося, що в цьому резерві може бути нескінченна кількість 
претендентів. Звідти постійно брали на лікування нових людей, 
оскільки в контингенті хворих повсякчас виникали лакуни або 
надлишки. ГЦе одним неявним доказом реалістичного характеру 
моделі управління можна вважати той факт, що персонал клініки 
скаржився дослідникам, що їхня праця була неточно й несправедливо 
репрезентована, коли їм показували, що, роблячи свій вибір, вони не 
досить брали до уваги легітимний обсяг та склад завантаження, яке їм 
було доручено сформувати.

Та попри свою правдоподібність, модель управління має також 
деякі очевидні вади. По-перше, при селекції пацієнтів застосовувалося 
чимало критеріїв, про які персонал клініки КУЛА нічого не знав.
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Наприклад, психіатричні лікарі-ординатори наполягали на 
релевантності психіатричних міркувань технічного характеру в їхній 
селекції пацієнтів і не визнавали релевантність критеріїв, що 
мінімалізували ризики часткової або повної втрати професійної 
репутації. Якщо навести ще один приклад, то персонал клініки, як 
правило, наголошував на тому, що намагатися лікувати 
психопатичних осіб було б пустою втратою часу, бо такі особи майже 
не піддаються лікуванню. Але персонал клініки здебільшого не 
вважав за потрібне згадувати про організаційну важливість наперед 
запланованих лікувальних сесій, на які пацієнти могли б розра
ховувати; психопати були для них зайвою морокою, чиї вимоги 
ускладнювали їм життя й ішли всупереч узвичаєній і респектабельній 
рутині. Якщо має бути застосована модель управління, то слід 
опрацювати методи для демонстрації подій, які вона передбачає.

Друга вада моделі управління полягає в тому, що вона 
передбачає контроль, який персонал клініки має здійснювати над 
складом послідовно утворюваних популяцій. Ані модель хі-квадрати, 
ані модель Маркова не вимагає від дослідника шукати відповіді на 
цей пункт, хоча це один із найскладніших пунктів, на який треба 
відповісти, коли йдеться про строгість емпіричної демонстрації. Для 
клініки КУДА досить легко показати, що коли персонал клініки 
контролює склад пізнішої популяції, вони це роблять під час першого 
контакту і знову під час обміну думками на предмет приймати того 
або того пртендента на лікування чи не приймати. Але навіть на цих 
етапах існує не більше як показний зв’язок між етапом процесу та 
поділом віповідальності між пацієнтом і клінікою щодо рішення 
лікувати хворого далі чи припинити лікування. Велика частка 
результату залежить від пацієнта та невідомих характеристик 
взаємодії між пацієнтом і персоналом клініки, внаслідок чого істотно 
змінюється розмір та склад пізніших популяцій тих, хто в клініці, й 
тих, хто зовні. На інших етапах оператори селекції ускладнюються до 
крайньої межі. Тож, у найкращому випадку, модель управління має 
розглядатися на рівні правдоподібності й залишатися там доти, доки 
ми фактично не знатимемо, не кажучи вже про те, що зможемо чітко 
осмислити в концептуальному плані, як працюють критерії в 
трансакціях між пацієнтами та персоналом клініки.
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Дискусія про адекватне оформлення проблеми селекції не буде 

повного, якщо ми не знехтуємо зауваження Вайса та Шає про те, що 
застосування методу “поперечного зрізу” можна вважати достатнім 
для “обмежених, але важливих цілей передбачення”. Вайс і Шає 
поділяють загальну опінію, коли кажуть, що хоч метод “поперечного” 
зрізу нічого не “говорить про “динаміку”, він усе ж таки зберігає силу 
передбачення. Те, що Вайс і Шає називають силою передбачення, 
ідентичне, в певному розумінні, з нашим твердженням, що послідовно 
утворювані популяції тих, хто в клініці, й тих, хто зовні, піддаються 
програмуванню. Цілком усвідомлюючи ту ретельність і скромність, із 
якими було сформульоване їхнє твердження, ми, проте, вважаємо за 
необхідне розглянути кілька властивостей цієї “сили передбачення”.

(1) Те, що шанси залишитися можуть бути запрограмовані, не 
слід вважати заслугою виключно методу “поперечного зрізу”. 
Рішення дослідника обмежити своє дослідження методом “попереч
ного зрізу” не дає йому перевагу над тими дослідженнями, які 
ставили перед собою мету запрограмувати шанси залишитися й 
водночас експліцитно орієнтувалися на п’ять параметрів. І справді, ми 
вже переконалися в тому, що якість “прогнозних” тверджень, які 
ґрунтуються на методі “поперечного зрізу”, може бути підірвана 
невизначеністю результатів.

(2) Може статися, що програма для клініки КУЛА не 
описуватиме популяції, які утворюються в інших клініках, Якщо ми 
обмежимо себе порадою Вайса-Шає, ми не зможемо зрозуміти, навіть 
знаючи про виявлені відмінності, були чи не були застосовані в інших 
клініках інші критерії селекції.

(3) Програма, схожа на ту, що описується в Таблицях 5,6 і 7, 
діятиме доти, доки критерії для направлення осіб у популяції тих, хто 
в клініці, й тих, хто зовні клінічного процесу, не зміняться внаслідок 
впливу таких факторів, як адміністративні правила, кількість і склад 
клінічного персоналу, взаємини клініки з групами тих, хто зовні, - 
одне слово, характеристик трансакцій пацієнт-клініка як суспільно 
організованої системи діяльності.



ТАБЛИЦЯ 6. Просіювання початкової когорти на послідовних етапах дерева 
по вибраних характеристиках когорти

Скільки відсотків від початкової 
когорти залишається після

Відсоток тих, хто залишився 
після п-го етапу на п + етапі

Характеристики
Початкова 

когорта Перший Прий
мальна Обмін Ліку- Перший Приймаль

на спів- Обмін Ліку-

100% контакт співбесіда думками вання контакт бесіда думками вання

Стать 
Чоловіки 284 34,2 27,5 15,9 14,5 34,2 80,4 57,7 91,1
Жінки 376 38,6 29,3 13,6 10,4 38,6 75.9 46,4 76,5
У сумі
Вік

660 36,7 77,7 51,1 83,3

0-15 108 40,7 33,3 15.7 13,9 40,7 81,8 47,2 88,2
16-20 60 23,3 18,3 11,7 10,0 23,3 78,6 63,6 85,7
21-40 311 38,6 31,2 17,7 14,5 38,6 80,8 56,7 81,8
41-50 80 43,7 30,0 11,3 10,0 43,7 68,6 37,5 88,9
51 або більше 65 43,1 26,2 12,3 9,2 43,1 60,7 47,1 75,0
У сумі 
Соціальний ранг

624 38,6 77,6 51,3 83,3

району проживання 
(за переписом) 
Менш як 49 Зі 41,9 32,3 12,9 12,9 41,9 76,9 40,0 100,0
50-59 81 44,4 29,6 17,3 14,8 44,4 66,7 58,3 85,7
60-69 94 53,2 45,7 25,5 20,2 53,2 86,0 55,8 79,2
70-79 147 42,2 32,7 15,0 10,9 42,2 77,4 45,8 72,7
80-89 116 39,7 31,0 13,8 12,9 39,7 78,3 44,4 93,7
90-99 50 46,0 36,0 28,0 26,0 46,0 78.3 77,8 92,9
У сумі 519 44,3 77,8 52,5’ 84,0



ТАБЛИЦЯ 6 (продовження)
Скільки відсотків від початкової 

когорти залишається після
Відсоток тих, хто залишився 
після и-го етапу на п + етапі

Характеристики
Початкова 

когорта Перший Прий
мальна Обмін Ліку- Перший Приймаль

на спів- Обмін Ліку-
100% контакт співбесіда думками ваїшя контакт

бесіда думками вання
Шлюбний статус 
Надто юні для шлюбу 117 36,8 29,9 14,5 12,0 36,8 81,4 48,6 82,4

(16 або менше років)
Одинаки 134 35,1 26,1 12,7 11,9 35,1 74,5 48,6 94,1
Одружені 263 41,8 32,3 18,6 15,2 41,8 77,2 57,6 81,6
Розлучені 23 56,5 "52,2 *26,1 [21,7 [56,5 [92,3 5о,о [83,3
Розлучені офіційно 69^ 32 58 1 56,3 46,4-" 40,6 18,8 14,4 6,3 58-5 56,3 80 72,2 40,(4 76,9" 66,7
Вдівці та вдов 114 І£4,3 Ьо,о 1.9,4 [21Л ,64,3 Щ7,8 23,1 .75,0
У сумі 
Вікові групи 
ЧОЛОВІКІВ

583 28,6 41,2 77,9 57,2
51,5

83,3

0-15 71 43,7 35,2 16,9 15,5 43,7 80,6 48.0 91.7
16-20 33 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 100,0 100.0 100.0
21-40 126 36,5 36,5 19.8 18,3 36,5 78,3 69,4 92,0
41-50 17 11,8 11,8 0,0 0,0 11,8 100,0 0,0 0,0
51 і більше 25 52,0 52,0 16,0 12,0 52,0 76.9 40.0 75,0
У сумі 272 156,1 435,8 257,4 358.7
Вікові групи жінок
0-15 36 36,1 30,6 13,9 И,1 36,1 84,6 45,6 80,0
16-20 27 37,0 25,9 Н,1 7,4 37,0 70,0 42,9 66,7
21-40 185 40,0 34,1 16,3 Н,9 40,0 85,1 47,6 73,3
41-50 64 51,6 34,4 14,1 12,5 51,6 66,7 40,9 88,9
51 і більше 40 37,5 17,5 10,0 7,5 37.5 46.7 57,1 75,0
У сумі 352 41,1 75,9 46,4 76,5



ТАБЛИЦЯ 6 (продовження)

Характеристики

Скільки відсотків від початкової Відсоток тих, хто залишився
когорти залишається після після л-го етапу на п + етапі

Пкогоптаа ПеРший мХь^'а Обмін Ліку’ Перший ПРиималь' обмін Ліку-
когорта мальна на спів-

100% К0Нтает співбесіда вання контакт бесіда ДУ"И вання
Як відбувся перший
контакт
Листовно 22 ”22,7 Ґ22,7 Г13.6 [Ї3,6 [52,7 б00,0 [60,0 [Г00,0
Телефоном 4575 412 28,2 4 28,4 22,5* 22,3 11.24 10,9 9,44 9,2 28,2428,4 78,65 79.8 48,9^49,5 84,45 84,3
Особисто, 1 23 1.30,4 _26,1 1.13,0 1.8,7 ^0,4 І35,7 1^0,0 1.66,7

за направлениям 
однієї особи

Особисто, ґ 101 Ґ5О,5 [41,6 [50,8 [13,9 [50,5 [82,3 [50,0 [66,7
без супроводу 

Особисто,
156-« 52,6 4 39,7-4 19,9 4 14,14 52,64 75,50,05 74.25

55 ^56,4 136,4 [18,2 1 6,4 56,4 £4.5 ко.О 90,0
в супроводі 

У сумі 
Джерело

613 34,4 78,2 49,7 80,5

направлення 
Направив хтось 210 20,5 15,2 6,2 5,2 20,5 74,4 40,6 84,6

ІНШИЙ, ніж 
пацієнт, але 
не фахівець

Сам себе направив 140 29,3 25,0 15,7 10,7 29,3 85,4 62,9 68,2
Фахівець - лікар 289 50,9 39,4 19,7 17,3 50,9 77.5 50,0 87,1

або психіатр
У сумі 639 36,1 78,3 50.8 82,6



ТАБЛИЦЯ 6 (закінчення)

ТАБЛИЦЯ 7. Результати хі-квадрата для порівнянь популяцій “тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні” 
після першого котакту, приймальної співбесіди та обміну думками за характеристиками 
(Див. Додатки 1 і 2)

Скільки відсотків від початкової 
когорти залишається після

Відсоток тих, хто залишився 
після и-го етапу на п + етапі

Характеристики
Початкова 

когорта 
100%

Перший 
контакт

Прий
мальна 

співбесіда

Обмін 
думками

Ліку
вання

Перший 
контакт

Приймаль
на спів
бесіда

Обмін 
думками

Ліку
вання

Попередній досвід 
V психіатричному 
лікуванні 
Державна лікарня 
Змішані приватні та 

державні ресурси 
Приватний психіатр 

і приватна лікарня 
Ніякого досвіду 
Державна клініка 
У сумі

33
37

128

290
47

535

18,2
32,4

43,0

45,9
53,2

12,1
27,0

34,4
34,1

46,8

3,0
10,8

17.2

16,6
38.3

3,0
8,1

14,8

14,1
27,7

18,2
32,4

43,0

45,9
53.2
43.2

66,7
83.3

80,0

74.4
88.0
77,4

25,0
40,0

50,0

48,5
81,8
50,9

100,0
75,0

86.4

85.4
72,2
82,8

Підтаблиці
Таблиця Після першого 

контакту
Після приймальної 

співбесіди
Після обміну 

думками

Характеристика X2 р X2 Р X2 р X2 р
Програма 
селекції

Стать 4,355 
(заі)

>0,20 1,354 
(1<И)

>0,10 0,680
_____

>0,30 2,321 
(іаї)

>0,20 1,1,1



ТАБЛИЦЯ 7 (закінчення)
Підтаблиці

Таблиця Після першого 
контакту

Після приймальної 
співбесіди

Після обміну 
думками

Характеристика X2 Р X2 Р X2 р X2 р
Програма 
селекції

Вік 20,046 
(12 бї)

>0,05 7,553 
(4аГ)

>0,10 9,116
(401)

>0,05 3,378
(401)

>0,50 1,1,1

Соціальний ранг 
району проживан
ня (за переписом)

16,956
(15 ас

>0,30 4,425 
(501)

>0,30 4,947
(501)

>0,30 7,584
(501)

>0,10 1,1,1

1,1,1
Шлюбний статус 15,466

(9 <И)
>0,05 11,087

(заі)
>0,01 0,716 

(зао
>0,80 3,664 

(зао
>0,30'

Вікові групи 
жінок

16,583
(12 ац

>0,10 3,750
(401)

>0,30 12,284
(401)

>0,01 0,548 
(401)

>0,95 1,1,1

Вікові групи 
чоловіків

25,517 
(12<Н)

>0,01 17,193
(401)

>0,001 0,751
(4аі)

>0,90 7,573
(401)

>0,10 2, 1,1

Як відбувся 
перший контакт

31,179
(зао

<0,001 30,515
(іаі)

<0,001 0,660
(іао

>0,30 0,005 
(іаі)

>0,90 2, 1, 1

Джерело 
направлення

56,133
(баї)

<0,001 52,320
(2аі)

<0,001 1,264
(20і)

>0,50 2,549 
(261)

>0,20 2,1,1

Попередній психі
атричний досвід

28,607
(12 ао

>0,001 12,920
(401)

>0,01 3.250 
(4ап

>0,50 12,437
(401)

>0,01 2,1,2
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(4) Але навіть це формулювання припускає, що прогнозні 

критерії ідентичні з критеріями селекції. Ця ідентичність, проте, в 
жодному розумінні не є необхідною. Якщо ми використаємо цю 
ідентичність, ми можемо перешкодити цим дослідженню, яке по
трібне, що прояснити зв’язок між цими двома. Зверніть, наприклад, 
увагу на те, щоб прогнозний критерій може завжди бути поділений 
між селективними рішеннями тих, хто здійснює добір. Ідентичний 
прогнозний критерій може бути скомпонований із багатьох різних 
сукупностей рішень, основи яких засвідчували варіативність, яку 
маскував об’єднувальний характер прогнозного критерію. Вихід 
слід шукати не в пропозиції Вайса та Шає, які пропонують спрямо
вувати увагу на передбачення результатів для індивідуальних випад
ків. Натомість вихід полягає в тому, щоб показати зв’язок між крите
ріями, які діють в індивідуальних рішеннях, і прогнозними критері
ями, зобразивши прогнозні критерії як набір рішень, ухвалених в 
індивідуальних випадках. Ця критика ідентична тій критиці, яку 
висловлював Робінсон на адресу застосування екологічних

• — 110 кореляцій .
(5) Там, де дослідники користуються готовими планами, 

щоб здобути інформацію для програмування, й зокрема там, де ці 
плани готуються на основі анкет, які персонал клініки заповнює, 
щоб у такий спосіб розповісти дослідникам про свої дії, плани 
набувають завдяки цьому важливого смислу правил, які керують 
поведінкою тих, хто звітує про діяльність клініки. Тому як надій
ність їхніх описів, гак і важливість подій, які їх просять описати, 
стають невідокремними від організованої повсякденної рутини 
функціонування клініки, рутини, яку ці ж таки особи виконують та 
примушують виконувати інших. Таким чином твердження про га
дану прогнозну цінність залишаються залежними від обставин, 
їхня цінність як передбачень залежить від точно тих самих умов, 
що зумовлюють шанси залишитися і способи, в які ці шанси ство
рюються. Такі умови дослідник має передбачити наперед, якщо він 
хоче приписати ціннісгь цим прогнозним твердженням. Таким чи
ном, критичний феномен, який конче необхідно брати до уваги, коли 
йдеться про розв’язання проблеми прогнозної цінності критеріїв,

110 W. S. Robinson, “Ecological Correlations and the Behavior of Individuals”, American 
Sociological Review, 15 (June, 1950), 351-357.
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полягає в тому факті, що критерії можна зрозуміти лише в стосунку 
до суспільно контрольованого процесу збирання популяцій “тих, хто 
в клініці” й “тих, хто зовні”. Тож питання не в тому, чи можна 
програмувати популяції, а в тому, чи є правила програмування 
інваріантними щодо конкретної оказії, в якій вони досліджуються.

Пошук “прогнозних критеріїв”, який відбувається без звернен
ня до суспільно контрольованих процесів збирання різних популяцій, 
може легко привести до довгого каталогу критеріїв. Якщо знехтувати 
звертання до суспільно контрольованих процесів, може скластися 
враження, що персонал клініки працює із цим самим каталогом і що 
обставини селекції були справжнім болотом дрібних деталей, з яких 
складалися актуальні обставини пацієнтів та персоналу клініки. Та 
коли ми уважно розглянемо попередні дослідження, то 
переконаємося, що інтерпретаційний намір - це щось зовсім інше. 
Натомість ми знаходимо наголос на суспільно струкгурованому 
застосуванні критеріїв, тобто вимагається, щоб критерії оперували в 
рамках корпоративно організованого характеру трансакцій клініки. 
Критерії селекції не мислилися попередніми авторами без 
використання суспільної системи як мовчазної схеми інтерпретації. 
Таким чином буквальне застосування поради Вайса-Шає ставить 
дослідників перед болючою перспективою розширених каталогів 
“факторів”, кожному з яких приписана його “прогнозна цінність”, 
причому жоден із них не може розв’язати проблему критеріїв 
селекції.

Залишається ще одне, останнє міркування. Усі попередні 
дослідження проблеми селекції, включаючи й те, про яке розпо
відається в цій статті, залежать від чутливого характеру питання про 
процедури селекції, як і від смислу їхніх результатів, виходячи з 
припущення, що популяції “тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні” - це 
сутнісно дискретні події. Розенталь і Франк згадують про випадки, 
що не узгоджувалися з цим припущенням у їхньому дослідженні, але 
розглядають такі випадки як методологічні непорозуміння. Ми 
гадаємо, що ці випадки означають більше.

Згадаймо знову, що критерії селекції не можуть бути описані 
незалежно від трансакцій, в яких вони застосовуються. У нашому 
власному дослідженні ми виявили, що популяції “тих, хто в клініці” й 
“тих, хто зовні” були дискретними подіями лише доти, доки ці стани 
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були визначені працівниками клініки у стосунку до їхніх 
адміністративних обов’язків у цьому випадку. Там, де, з другого 
боку, популяції “тих, хто в клініці” й тих, хто зовні” мали визначатися 
працівниками клініки у стосунку до їхніх медичних обов’язків, стани 
“у клініці” та “зовні” набували як одну зі своїх сутнісних 
характеристик ту властивість, що в будь-який момент часу треба було 
ухвалювати окреме рішення, що справа могла обернутися по-різному 
і, мовляв, видно буде. Особи, які несли медичну відповідальність за 
той або той клінічний випадок, наполягали саме на цьому. В 
результаті клініка кожного місяця доповідала Державному 
Департаментові Психічної Гігієни набагато перебільшену цифру осіб, 
які перебували “на лікуванні”. До цієї цифри включали осіб, за чий 
стан працівники клініки досі несли відповідальність, але сюди ж таки 
додавали іноді дуже велику кількість “неактивних” випадків111, що 
утримувалися в статусі “лікування в клініці”, тому що, з погляду 
працівників клініки, дивитись на них інакше означало б порушення 
узвичаєної медичної практики. Лікарі та інші працівники клініки не 
хотіли або не могли рекомендувати адміністративне закриття цих 
історій хвороб, бо вважали, що їхній медичний обов’язок не дозволяє 
їм цього робити. Щоб описати такі випадки, треба було добре знати 
як історію хвороби, так і оцінку її майбутнього, можливого, але 
невідомого розвитку як самими пацієнтами, так і працівниками 
клініки. Персонал клініки був неспроможний відокремити історико- 
перспективні характеристики від самої хвороби, коли приписував їй 
статус для вивчення.

111 Драматично велика розбіжність між “активними” й “неактивними” випадками, про 
які клініка КУДА звітувала як про осіб “що перебувають на лікуванні” виникла 
нещодавно в кінці резидентного навчального періоду, коли 60 осіб були переведені з 
одного резидентного періоду в наступний, тоді як у реальному звіті, що був надісланий 
державі, зазначалося, що на лікуванні перебувають 230 хворих. Розбіжність набула 
таких пропорцій тому, що з наближенням кінця резидентного періоду клініка ухвалила 
таку стратегію звітування, щоб поступово зменшувати кількість накопичених історій 
хвороб, які були вже закриті, але ще згадувалися в кількох місячних звітах.

Коли ми досліджували випадки на етапах, що передували 
лікуванню, виникав ідентичний феномен, який ще більше наголо
шував на конкретному тимчасовому характері випадку. Ми були 
спроможні порахувати випадки “у клініці” та “зовні”, нехтуючи роль 
медичної відповідальності в кожному з таких випадків, тобто ми
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застосовували свої критерії до інших клінічних трансакцій, аніж ті, які 
вочевидь були релевантними для вивчення процесів селекції. Коли ж 
ми все-таки наполягали, щоб персонал клініки розглядав кожен 
випадок як випадок “у клініці” або “зовні”, це робилося коштом 
нехтування їхніх нарікань. Ці “ухвалювані рішень” нарікали, що ми 
неадекватно описуємо їхню зацікавленість у тій чи тій історії хвороби 
і їхню манеру лікувати своїх хворих.

Розглядаючи утворення популяцій “тих, хто в клініці” й “тих, 
хто зовні” як сутнісно дискретні події, дослідник може в такий спосіб 
нав’язувати даним певну характеристику, яка насправді є артефактом 
його методу описувати клінічний досвід. Такі характеристики можуть 
абсолютно не узгоджуватися з характеристиками процедур селекції. 
Розглядаючи такі випадки як методологічні непорозуміння, ми 
можемо фактично загальмувати розвиток теорії та методів, 
необхідних для адекватного вивчення цього матеріалу.

Заключні зауваження

Хоча ми працювали з психіатричними клініками амбулатор
ного лікування, параметри проблеми селекції, а також аргументи, 
критика та методи, що ґрунтуються на вивченні їхньої діяльності, 
мають загальну цінність і в жодному разі не обмежені тим фактом, 
що розглядалися лише психіатричні матеріали. Немає жодного 
сумніву, що їх також можна застосувати до вивчення освітньої та 
професійної мобільності, міграцій, історій повсякденного життя, 
прогнозного вивчення подружньої адаптації, злочинності тощо.

Аргументи, ідентичні викладеним у цій статті, зберігають 
свою силу повсюди, де просіювання початкової популяції дослід
ник приписує процесам суспільного селекції. У більш загальному 
плані ці аргументи релевантні завжди, коли досліджується утворен
ня кар’єр через діяльність суспільного добору, там, де цей процес 
пов’язаний із поступовим просіюванням початкової когорти осіб, 
діяльностей, відношень, або відбуваються будь-які події суспільної 
структуризацїї, що розглядаються в перспективі послідовно утво
рюваних стежок, якими розвивається діяльність, спрямована на 
утворення суспільних структур.
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Додаток 1

Метод застосування хі-квадрата для оцінки даних, що 
включають у себе конвенційні частоти

Ми вдячні професорові Вілфреду Дж. Діксону з Каліфорній
ського університету в Лос-Анджелесі, що опрацював для нас 
наступний метод, який ми застосовували, коли доводилося обирати 
між Правилом 1 і Правилом 2 на послідовних етапах, конструюючи 
програми селекції, про які йдеться в тексті. Ми описуємо тут цей 
метод, тому що він може бути застосований для оцінки даних при 
розв’язанні проблеми просіювання, яка виникає в нашому дослі
дженні, де присутність зумовлених частот інакше зробила б засто
сування хі-квадрата некоректним. Ми описуємо тут цей метод із 
дозволу професора Діксона.

Проблема

Нам треба було порівнювати популяції “тих, хто в клініці” й 
“тих, хто зовні” на кожному з послідовних етапів, водночас вико
ристовуючи “всіх, хто в клініці” та “всіх, хто зовні” на кожному 
конкретному етапі як марґінали колонок, а “всіх, хто в клініці” на 
попередньому етапі - як марґінали рядків. Проте лише послідовно 
утворювані популяції тих, хто зовні, відповідали умовам застосу
вання хі-квадрата для оцінки як усієї таблиці, так і підтаблиць. Для 
послідовно утворюваних популяцій “тих, хто в клініці” імовірність 
їхньої появи на будь-якому етапі була зумовлена тим, що вони 
залишилися на попередньому етапі. Таким чином, умови для пра
вильного застосування хі-квадрата не могли бути задоволені, а 
саме, що кожен епізод має братися до уваги лише один раз і що 
порівнювані події повинні відбуватися незалежно.

Таблиця А дає приклад таблиці, яку ми хотіли оцінити:
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Таблиця А. Спостережена кількість чоловіків і жінок, які залишали

ся або йшли й не поверталися після кожного з етапів

Почат
кова 

когоріа
Перший
контакт

Приймальна 
співбесіда

Обмін 
думками Лікування

Зовні У кл. Зовні У кл Зовні У кл Зовні У кл
Чоловіки 284 187 97 19 78 33 45 4 41
Жінки 376 231 145 35 110 59 51 12 39
У сумі 660 418 242 54 188 92 96 16 80

Метод

Таблиця А була реконструйована як Таблиця Б:

Таблиця Б. Спостережена кількість чоловіків і жінок, які йшли й не
поверталися після кожного етапу
Після 

першого 
контакіу

Після 
приймаль

ної спів
бесіди

Після 
обміну 

думками

До або 
після 

початку 
лікування

Початкова
когорта

Чоловіки 187 19 33 45 284
Жінки 231 35 59 51 376
У сумі 418 54 92 96 660

X2 має три ступені свободи.
Оскільки популяція тих, хто в клініці, на кожному етапі скла

дається з суми популяцій тих, хто зовні, на всіх наступних етапах, 
порівняння “тих, хто в клініці” й “тих, хто зовні” на кожному етапі 
полягало у відповідному розподілі X2 на всю таблицю. Малюнок 2 
показує точний поділ, який був потрібний для 2><4 таблиць.

Зовні після Зовні після Зовні після Зовні після 
першого приймальної обміну лікування
контакту співбесіди думками

X,
Характеристика X 
(наприклад, стать) Х£

— 1 1
1 1
1 1

1 1

У клініці” після першого контакту

X2
Перший 
контакт

, 1 <И
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Малюнок 2

З показує, як треба ділити таблиці, що мають 
більше, аніж два рядки.

Малюнок
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Як обирати між правилом 1 і правилом 2

Якщо хі-квадрат для таблиці був незначущим, то вважалося, 
що Правило 1 описує спостережені популяції тих, хто в клініці, й 
тих, хто зовні, на всіх етапах. Лише в тому разі, якщо хі-квадрат 
таблиці був значущим, застосовувалися часткові хі-квадрати для 
вирішення, яке правило обрати - перше чи друге. Якщо хі-квадрат 
для таблиці був значущим і якщо хі-квадрат підтаблиці був значу
щим, вважалося, що Правило 2 описує спостережені популяції тих, 
хто в клініці, й тих, хто зовні, на цьому етапі. Якщо хі-квадрат для 
підтаблиці був незначущим, тоді вважалося, що на цьому етапі 
обидві популяції описує Правило 1.

Процедура вибору між Правилом 1 і Правилом 2 підсумо
вана в наступній таблиці:

Коли розділений хі-квадрат був

Якщо табличний 
хі-квадрат був

значущим, тоді етапу 
приписувалося правило

незначущим, тоді етапу 
приписувалося правило

значущим Правило 2 Правило 1

незначущим Правило 1 Правило 1

Програма селекції була опрацьована відповідно до резуль
татів розділених хі-квадратів. У випадку значущого хі-квадрата для 
того, щоб зібрати програму, були потрібні три рішення: по одному 
рішенню на кожну частину розділеного табличного хі-квадрата. У 
випадку незначущого табличного хі-квадрата для опрацювання 
програми селекції було досить одного рішення, оскільки програма 
складалася з послідовного застосування Правила 1 на кожному' з 
трьох етапів.

У Таблиці 7 подано загальні й поділені хі-квадрати для всіх 
характеристик, що бралися до уваги в цьому дослідженні.
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Щоб добути хі-квадрати для підтаблиць, була використана 

Мостелерова112 експлікація методу Кімбала113 для поділу таблиці т 
* п на сукупність однакових таблиць 2x2. Єдині ступені свободи 
були об’єднані, щоб добути хі-квадрати для підтаблиць із двома 
або більше ступенями свободи. Професор Мостелер114 остеріг нас, 
що в стосунку до цієї процедури не існує жодного доказу, що 
результати об’єднаних хі-квадратів з одиничними ступенями сво
боди будуть ідентичними з результатами точного поділу таблиці на 
підтаблиці з більше як одним ступенем свободи. Тому коректність 
рішення об’єднати одиничні ступені свободи ґрунтується на мірку
ваннях практичної доцільності.

112 3 матеріалів, які професор Чарлз Ф. Мостелер підготував для класного читання 
(Charles F. Mosteller, Department of Statistics, Harvani University' for Social Relations, 199, 
Spring 1959, No. 6, Part II, pp. 4-6).
113 A, W. Kimball, “Short-cut formulas for the exact partition of X2 in Contingency Table s”, 
Biometrics, 10 (December, 1954), 452-458.
114 У персональній розмові.
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

Раціональні властивості наукової діяльності 

та діяльності, яку диктує здоровий глузд

Програма його дисципліни вимагає від соціолога, щоб він 
науково описував світ, що включає як проблематичні феномени не 
лише діяльність іншої особи, а й знання іншою особою світу. В 
результаті соціолог не може не опрацювати для себе певного робо
чого рішення про різні феномени, що їх ми об’єднуємо під термі
ном “раціональність”.

Зазвичай соціологічні дослідники дають визначення раціо
нальності, обираючи одну або більше характеристик серед власти
востей наукової діяльності, коли вона ідеально описується та осми
слюється115. Потім це визначення методологічно застосовується, 
щоб допомогти дослідникові визначити реалістичні, патологічні, 
забобонні, маячливі, міфічні, магічні, ритуальні та інші подібні 
характеристики повсякденної поведінки, мислення та вірувань.

115 Одне з визначень, яке нині набуло популярності, відоме як правило емпірично 
адекватних засобів. Дії особи осмислюються дослідником як етапи у виконанні завдань, 
можливе та актуальне здійснення яких емпірично розв’язне. Емпірична адекватність 
потім визначається в термінах правил наукової процедури та властивостей знання, що їх 
така процедура продукує.

Та оскільки соціологи так часто доходять незаперечного 
висновку, що ефективні, постійні та стабільні дії й суспільні 
структури реалізуються, попри очевидні відмінності між знанням і 
процедурами, що властиві людині пересічній, з одного боку, та іде
альному вченому, з другого, соціологи вирішили, що раціональні 
властивості, виокремлені їхніми визначеннями, не становлять емпі
ричного інтересу. Натомість вони віддали перевагу дослідженню 
характеристик і умов нераціональності в людській поведінці. У 
результаті в більшості доступних теорій суспільної діяльності та 
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суспільної структури раціональним діям приписується маргіналь
ний статус.

З надією відійти від такої тенденції, ми ставимо в цій статті 
мету виправити цей маргінальний статус, відновивши інтерес до 
емпіричного дослідження (а) різних раціональних властивостей 
поведінки, а також (б) умов суспільної системи, за яких реалізу
ються різні види раціональної поведінки.

Види раціональної поведінки

Термін “раціональність” застосовувався для визначення 
багатьох різних способів поведінки. Можна скласти список таких 
видів поведінки, не обов’язково роблячи теоретичний вибір, щоб 
розглядати якийсь один або кілька з них як такі, що найбільше 
відповідають терміну “раціональність”. Класична стаття Альфреда 
Шюца про проблему раціональності116 інвентаризує ці значення, а 
отже, й править нам за вихідну' точку.

116 Alfred Schutz, “The Problem of Rationality in the Social World”, Economica, Vol. 10, 
May, 1953.

Коли різні значення терміна “раціональність”, які інвентари
зував Шюц, перефразувати як описи поведінки, то ми одержуємо 
наступний список видів поведінки. На подальших сторінках даної 
статті ми називатимемо ці види поведінки “раціональними”.

(1) Категоризація і порівняння. Для поведінки людей 
вельми характерно шукати у своєму досвіді ситуацію, з якою вони 
могли б порівняти ту, якій нині мусять давати раду. Іноді раціо
нальністю називають сам факт того, що людина шукає дві 
ситуації, маючи намір їх порівняти, а іноді її зацікавленість у тому, 
щоб зробити речі порівнянними. Сказати, що особа ставить перед 
собою мету порівняння, означає сказати, що вона розглядає ситуа
цію або особу, або проблему як зразок типу. Таким чином, поняття 
“ступеня раціональності” можна ототожнити з глибиною зацікавле
ності особи в класифікації, в частоті цієї діяльності, з тим успіхом, 
з яким вона нею займається, тобто з тією поведінкою, яка дає нам 
підстави стверджувати, що діяльність однієї особи раціональніша, 
аніж діяльність іншої.
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(2) Терпима помилка. Можлива така ситуація, коли особа 

“потребує” різних ступенів “відповідності” між спостереженням і 
теорією, в термінах якої вона називає, вимірює, описує або якось 
інакше позначає смисл свого спостереження як відправної точки. 
Вона може приділяти мало або дуже багато уваги ступеню відпо
відності. За однієї оказії вона дозволить собі описати те, що відбу
лося, за допомогою літературної алюзії. За іншої оказії і при анало
гічних подіях вона може захотіти знайти математичну модель, щоб 
належно впорядкувати їх. Тож іноді кажуть, що одна особа мис
лить і діє раціонально, тоді як інша цього не робить або робить 
меншою мірою, розуміючи під цим, що одна особа приділяє пиль- 
нішу увагу, аніж її сусід, ступеню відповідності між тим, що вона 
спостерегла, і тим, що вона має намір оголосити як своє відкриття.

(3) Пошук “засобів”. Іноді раціональність розуміють так, що 
особа переглядає правила процедури, які в минулому давали той 
практичний ефект, якого вона сподівається досягти тепер. Іноді це 
той факт, що особа намагається перенести правила практики, які 
давали їй певну вигоду в ситуаціях подібного характеру; іноді — 
це частота таких зусиль; в інших випадках раціональний характер її 
дій стосується спроможності або схильності особи застосувати в 
нинішній ситуації засоби, які спрацьовували в інших ситуаціях.

(4) Аналіз альтернатив і наслідків. Нерідко термін “раціо
нальність” застосовується, щоб привернути увагу до того факту, 
що особа, оцінюючи ситуацію, сподівається на зміни, до яких 
мають спричинитися її дії. Тут ідеться не лише про той факт, що 
вона “проводить репетицію в уяві” різних варіантів своєї майбут
ньої діяльності, а й про те, скільки зусиль, уваги й часу приділяє 
вона аналізу альтернативних курсів цієї діяльності. У стосунку до 
дій, які “репетируються в уяві” конкурентні лінії діяльності-яка- 
буде-реалізована, ясність, дегалізованість, кількість альтернатив, 
енергійність і кількість інформації, які заповнюють кожну зі схем 
конкурентних ліній діяльності, часто розуміються як ті харак
теристики, що дають підстави назвати дії особи “раціональними”.

(5) Стратегія. Перед актуальною оказією вибору особа 
може приписати сукупності альтернативних курсів дій ті умови, за 
яких має бути реалізований кожен із таких курсів. Фон Нойман і 
Моргенштерн назвали сукупність таких рішень стратегією грав
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ця117. Сукупність таких рішень може бути названа стратегічним 
характером сподівань актора. Іноді кажуть, що особа, чиї сподіван
ня спираються на віру в те, що її завтрішні обставини будуть подіб
ними до тих, які вона вже переживала в минулому, діє з меншою 
раціональністю, аніж той, хто адресується до альтернативно мож
ливих майбутніх станів своєї нинішньої ситуації, звертаючись до 
підручника, який навчає, “що-робити-в-тому-чи-в-тому-випадку”.

117 John von Neumann and Oscar Morgenstem, Theory of Games and Economic Behavior 
(Princeton, N-J.: Princeton University Press, 1947), p. 79.

(6) Увага до часу. Коли ми говоримо про те, що особа має 
намір через свою поведінку реалізувати майбутній стан справ, ми 
часто маємо на увазі під цим наміром, що особа сподівається на те, 
що події відбуватимуться за певним часовим розкладом. Увага до 
часу позначає ту міру, до якої вона стає на певну позицію щодо 
можливих варіантів, за якими розвиватимуться події в часі. Чітко 
визначена й обмежена схема розподілених у часі можливостей 
порівнюється з “меншою раціональністю”, яка полягає в тому, що 
особа дивиться на майбутній плин подій під кутом “може статися 
все, що завгодно”.

(7) Передбачуваність. Дуже конкретні сподівання на певну 
організацію подій у часі можуть супроводжуватися тим, що особа 
приділяє велику увагу передбачуваним характеристикам ситуації. 
Вона може шукати попередню інформацію про них, щоб устано
вити деякі емпіричні константи або намагатися зробити ситуацію 
передбачуваною через вивчення логічних властивостей конструк- 
тів, які вона застосовує для її визначення, або переглядаючи прави
ла, які керують застосуванням її конструктів. Природно, що зроби
ти ситуацію передбачуваною означає вжити всіх можливих заходів 
для того, щоб знизити ймовірність “несподіванки”. Як бажання 
мати “несподіванки в малих кількостях”, так і вживання всіх 
можливих заходів, які можуть цьому' сприяти, часто вважаються 
тими видами поведінки, які позначені раціональністю дій.

(8) Правила процедури. Іноді під раціональністю розуміють 
правила процедури та умовиводу, в термінах яких особа визначає 
коректність своїх суджень, висновків, перцепцій та характеристик. 
Такі правила визначають різні способи, в які ми можемо вирішу
вати, що ми знаємо те чи те - під різними способами маються на
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увазі, наприклад, відмінності між фактом, припущенням, очевидні
стю, ілюстрацією та здогадом. Для наших цілей можна виділити 
два окремі класи таких правил ухвалення коректних рішень: 
“картезіанські” правила та “племінні” правила. Картезіанські 
правила припускають, що рішення правильне, тому що особа 
дотримувалася правил і не зважала на осіб, тобто той, хто ухвалює 
рішення, робить це так, як зробила б “кожна людина” за умов, коли 
всі обставини суспільної спорідненості розглядаються як специфіч
но нерелевантні. Натомість “племінні” правила визначають, що рі
шення правильне або ні відповідно до того, чи певні міжперсональ- 
ні зв’язки шануються як умови рішення. Особа вважає своє рішен
ня правильним або хибним залежно від того, чи до вподоби воно 
іншій особі, чия думка на цю тему визнається особливо важливою.

Термін “раціональність” часто вживають, коли йдеться про 
застосування картезіанських правил ухвалення рішення. Оскільки 
суспільні конвенції можуть накладати обмеження на такий процес 
ухвалення рішень, то міра, до якої ці обмеження долаються, 
конгролюються чи визнаються неефективними або нерелевантни- 
ми, це ще одне поширене значення раціональності.

(9) Вибір. Іноді той факт, що особа усвідомлює актуальну 
можливість робити вибір, а іноді й той факт, що вона його робить, 
є популярними значеннями раціональності,

(10) Підстави для вибору. Підстави, на яких особа здійснює 
свій вибір серед кількох альтернатив, як і ті підстави, якими вона 
намагається легітимізувати свій вибір, часто розглядаються як 
раціональні характеристики дій. Проте ми мусимо провести різницю 
між кількома поведінковими значеннями терміна “підстави”.

(а) Раціональні підстави іноді передбачають виключно 
науковий корпус118 інформації як інвентар тверджень, що їх особа 
розглядає як коректні підстави для подальших умовиводів та дій.

1ІІІ Поняття корпусу знання ми запозичили у Фелікса Кауфмана (Felix Kaufmann, 
Methodology of the Social Sciences (New York: Oxford University Press, 1944), зокрема cc. 
33-36).

(б) Раціональні підстави іноді пов’язані з такими властиво
стями знання особи, як “витончені” або “грубі” структури характе- 
ризацій, які вона застосовує, або залежать від того, чи включає її 
інвентар сукупність історій, що протиставляються універсальним
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емпіричним законам, або від того, чи корпус, до якого вона 
звертається, узгоджується з корпусом наукових тверджень.

(в) Оскільки підстави для вибору є стратегіями дій, як було 
зазначено раніше в пункті 5, то тут ми маємо справу з іншим 
смислом раціональності.

(г) Підстави, на яких особа робить свій вибір, можуть бути 
такими, які вона буквально знаходить через ретроспективну 
інтерпретацію нинішніх результатів. Наприклад, особа може реалі
зувати такі підстави в процесі історизації результату, намагаючись 
визначити, що було “реально” вирішено в попередні часи. Таким 
чином, якщо певні нинішні дані розглядаються як відповідь-на- 
якесь-питання, то ці дані можуть мотивувати питання, відповіддю 
на яке особа хоче їх вважати. Вибір, організація та об’єднання 
історичного контексту якоїсь діяльності, після того як вона була 
реалізована, з тим, щоб подати публічно прийнятний або зв’язний 
звіт про неї є одним із відомих значень раціоналізації.

(11) Сумісність відношень цілі-засоби з принципами фор
мальної логіки. Особа може розглядати спостережений процес дій 
як упорядкування послідовних етапів розв’язання якоїсь проблеми. 
Вона може розташувати ці етапи як сукупність відношень “цілі- 
засоби”, але вважати проблему розв’язаною лише в тому випадку, 
якщо ці відношення реалізуються без порушення ідеалу повної 
сумісності з принципами формальної наукової логіки і правилами 
наукової процедури119. Той факт, що вона може так зробити, 
частота, з якою вона це робить, її наполегливість у ставленні до 
проблем у такий спосіб або успіх, якого вона досягає, дотри
муючись подібної процедури, - це один з альтернативних способів 
визначення раціональності її дій.

(12) Семантична ясність і чіткість. Нерідко посилаються 
на намагання особи розглядати семантичну ясність конструкції як 
змінну з максимальним значенням, що має бути апроксимоване як 
необхідний етап у розв’язанні проблеми сконструювання вірогід
ного визначення ситуації. Часто кажуть, що особа, яка утримується 
від віри, доки не буде виконано умову приблизного максимального 
значення, є раціональнішою, аніж інша, яка вірить у таємницю.

119 Коли ця властивість розглядається як правило для визначення дескриптивних 
категорій діяльності, вона відома як правило емпіричної адекватності засобів.
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Особа може надавати високого пріоритету завданням прояс

нення конструктів, які утворюють визначення ситуації та визначен
ню сумісності таких конструктів зі значеннями, які існують у 
термінології, що нею користуються інші. З другого боку, особа 
може приділяти мало уваги таким завданням. Перший напрям 
думок вважається раціональнішим, ніж другий.

(13) Ясність і чіткість “задля самих себе". Шюц указує, що 
прагнення до ясності та чіткості може бути прагненням до чіткості, 
що адекватне цілям особи. Різні можливі відношення, ідеальні або 
актуальні, між (а) прагненням до ясності й (б) цілями, яким 
служить ясність конструкту, відкривають додаткові поведінкові 
значення раціональності. Ми маємо тут дві змінні: (1) уважне 
ставлення до завдань прояснення й (2) значення, яке особа припи
сує реалізації проекту. Одне відношення між цими змінними ро
бить саме завдання прояснення проектом, який треба реалізувати. 
У цьому й полягає значення “прояснення задля самого себе”. Але 
відношення між цими двома змінними може розглядатися особою 
як таке, що характеризується певним ступенем незалежної 
варіативності. Таке відношення мається на увазі, коли розглядаєть
ся як ідеал “прояснення, що достатнє для нинішніх цілей”. 
Раціональність часто означає високий ступінь залежності одного 
від другого. Така залежність, коли вона розглядається як правило 
дослідницької або інтерпретаційної діяльності, іноді мається на 
увазі тоді, коли роблять різницю між “чистими” й “прикладними” 
дослідженнями та теорією.

(14) Сумісність визначення ситуації з науковим знанням. 
Особа може дозволити собі критикувати те, що вона вважає “само
зрозумілими фактами” у термінах їхньої сумісності з корпусом 
наукових відкриттів. Як опис дій особи “дозволена легітимність 
такої критики” означає, що у випадку очевидної розбіжності те, що 
особа розглядає як коректні підстави для висновків та дій 
(значення “факту”), вона може змінити для того, щоб воно узго
джувалося з науковим поглядом на проблему. Нерідко кажуть, що 
дії особи раціональні до тієї міри, до якої вона пристосовує їх або 
готова пристосувати в такий спосіб до наукового тлумачення 
даного випадку.
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Часто раціональність прив’язують до почуттів особи, якими 

вона супроводжує свою поведінку, наприклад до “афективної 
нейтральності”, “неемоційної”, “відстороненої”, “незацікавленої” 
та “імперсональної”. Проте для теоретичних завдань цієї статті той 
факт, що особа може ставитися до свого довкілля з такими 
почуттями, не становить інтересу. Утім для нас становить інтерес 
той факт, що особа використовує свої почуття до свого довкілля 
для того, щоб підкреслити відчутний характер речі, про яку вона 
говорить або підтвердити відкриття. Немає нічого такого, що забо
роняло б ученому-дослідникові палко сподіватися на ге, що його 
гіпотеза буде підтверджена. Проте йому заборонено застосовувати 
свою палку віру або відстороненість своїх почуттів для того, щоб 
наділяти смислом якесь висловлювання або підтверджувати його 
істинність. Іноді кажуть, що особа, яка ставиться до своїх почуттів 
стосовно якоїсь справи як нерелевантних для її смислу чи її 
істинності, діє раціонально, тоді як особа, що намагається уточнити 
смисл або підтвердити істинність, посилаючись на свої почуття, діє 
з меншою раціональністю. Це, проте, стосується лише ідеально 
описаних випадків наукової діяльності.

Наукові раціональності

Описані вище раціональності можуть бути використані для 
конструювання образу особи як типу поведінки. Можна мислити 
особу, яка оглядає120 свою нинішню ситуацію, шукаючи в ній 
точки порівняння з ситуаціями, з якими вона зустрічалася в 
минулому й оглядає свій минулий досвід, шукаючи в ньому 
формул, які, на його нинішній погляд, справили той самий 
практичний ефект у минулому, якого вона прагне досягти тепер. 
Намагаючись успішно виконати своє завдання, ця особа може 
приділити пильну увагу цим точкам порівняння. Вона може перед
бачити наслідки своїх дій згідно з формулами, що пропонують їй 
себе. Вона може здійснювати “уявні репетиції” своєї поведінки по 
кількох конкурентних лініях діяльності. Вона може приписати 
кожній альтернативі рішенням, яке вона ухвалює ще до актуальної 

12,1 Тут теперішній час дієслова означає можливість вибору із сукупності альтернатив. 
Він не має стосунку до ймовірності.
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оказії вибору, умови, за яких вона має бути реалізована. Здійснив
ши такі структурні перетворення досвіду, особа може спланувати 
свою поведінку в такий спосіб, щоб реалізувати запланований 
результат. Це може спонукати її приділити специфічну увагу' пе
редбачуваним характеристикам ситуації, якими вона хоче маніпу
лювати. Її дії можуть включати в себе реалізацію вибору між двома 
або більше засобами для досягнення тих самих цілей або вибору 
між різними цілями. Вона може перевіряти правильність свого 
вибору, звертаючись до емпіричних законів і так далі.

При розширенні сукупності характеристик цього типу пове
дінки, щоби включити в нього всі перелічені вище види раціо
нальності, до списку вторгається відмінність між інтересами 
повсякденного життя та інтересами наукового теоретизування. 
Там, де діяльність особи керується “настановою повсякденного 
життя” можуть бути задіяні всі види раціональності з чотирма 
важливими винятками. Викладені як ідеальні максими поведінки, 
ці виняткові види раціональності стверджують, що заплановані 
етапи на шляху до розв’язання проблеми або реалізація якогось 
завдання, тобто “відношення засоби-дії” мають бути вибудувані в 
такий спосіб, (1) щоб вони залишалися в цілковитій сумісності з 
правилами, які визначають науково коректні рішення граматики й 
процедури; (2) щоб усі елементи були осмислені в повній ясності 
та чіткості; (3) щоб прояснення як корпусу знання, так і правил 
дослідницької та інтерпретаційної процедури були розглянуті як 
проект найвищого пріоритету; і (4) щоб заплановані етапи вклю
чали в себе лише науково верифіковані припущення, які мають 
бути в повній сумісності з усім науковим знанням. Поведінкові 
кореляти цих максим були раніш описані як раціональності від (11) 
до (14). Для зручності посилань я надалі називатиму ці чотири види 
раціональності “науковими раціональностями”.

Головна проблема цієї статті та дослідницької програми, що 
має бути реалізована, якщо її аргументи слушні, полягає в тому, що 
наукові раціональності фактично реалізуються як стабільні 
властивості дій та як санкціоновані ідеали лише в тому разі, коли 
наші дії керуються настановою наукового теоретизування. 
Натомість дії, що керуються настановою повсякденного життя, 
позначені специфічною відсутністю цих раціональностей і як 
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стабільних властивостей, і як санкціонованих ідеалів. Там, де 
йдеться про дії та суспільні структури, які керуються умовами 
повсякденного життя, будь-які спроби стабілізувати ці характерис
тики або нав’язати певні норми поведінки через систематичний 
розподіл винагород та покарань призведуть лише до поширення 
антисуспільних та аморальних характеристик людської взаємодії. 
Проте всі інші види раціональності, від (1) до (10), можуть бути 
застосовані в діях, що керуються обома настановами, і як стабільні 
властивості, і як санкціоновані ідеали. Цей критичний пункт 
детально проілюстровано в Таблиці 1.

Попередні твердження мають емпіричний характер і не 
можуть вважатися доктринальними. Реконструкція “проблеми ра
ціональності”121, яка пропонується в цій етап і, залежить від надій
ності цих тверджень. Вони випробовуються на життєвій практич
ності розрізнення між “настановою повсякденного життя” і “наста
новою наукового теоретизування”. Тому необхідно, щоб різні 
передумови, які формують кожну з цих настанов, були бодай 
побіжно порівняні. Після того, як це буде зроблено, ми поверне
мося до головної лінії нашої аргументації.

121 Для соціологічного теоретика “проблема раціональності” може розглядатися як така, 
що складається з п’ятьох завдань: (1) прояснити різні референти командної 
“раціональності” як (а) дій індивіда і (б) характеристик “системи”; (2) визначити на 
основі вивчення досвіду радше ніж через вибір теорії, які з поведінкових десигнатів 
сполучаються між собою; (3) вирішити питання, як розташувати поведіїїкові десигната 
між дефініційним та емпірично проблематичним статусом; (4) визначити підстави дія 
обгрунтування будь-якого з можливих розташувань, яке він, у кінцевому підсумку, 
може обрати і (5) показати наслідки альтернативних сукупностей рішень для 
соціологічного теоретизування та соціологічних досліджень.
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ТАБЛИЦЯ 1. Підсумкова таблиця тверджень, що пов’язують 

раціональності з умовами їхньої реалізації

Для всіх дій, що керуються пра
вилами релевантності повсяк

денного життя, чи можут ь бути 
реалізовані раціональності, 

якщо вони розглядаються як

Для всіх дій, що керуються пра
вилами релевантності наукового 
теоретизування, чи можуть бути 

реалізовані раціональності, 
якщо вони розглядаються як

ідеаль
ний 

стандарт 
діяль
ності

опера
тивний 

стандарт 
діяль
ності

власти- 
вісгь 

актуаль
ної прак

тики

ідеаль
ний 

стандарт 
діяль
ності

оператив
ний стан

дарт 
діяльності

власти
вість 

актуаль
ної прак

тики
1. Катетеризація 
і порівняння Так Так Так Гак Так Так

2. Терпима 
помилка Так Так Гак Так Гак Так

3. Пошук 
“засобів” І ак Так Так Так Так Так

4. Аналіз альтер
натив і наслідків Так Так Так Так Гак Так

5. Стратегія Так Гак Гак Так Гак Так
6. Увага до часу Так Так Так Так Так Так
7. Передбачу
ваність

Гак Так Так Так Так Так

8. Правила 
процедури Так Гак Так 'Гак Гак Так

9. Вибір Так Так Так Так Так Так

10. Підстави 
для вибору Так Так Так Гак Так Так

11. Сумісність 
відношень цілі- 
засоби з фор
мальною 
логікою Ні Ні Ні Так Так Так

12. Семантична 
ясність і чіткість Ні Ні Ні Так Так Так

13. Яснісгь і чіт
кість задля них 
самих Ні Ні Ні Так Так Так
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14. Сумісність 
визначення си
туації з науко
вим знанням Ні Ні Ні Так Так Так

“Так” слід читати: “Емпірично можливі або як стабільна властивість і 
/ або як санкціонований ідеал”.

“Ні” слід читати: “Емпірично можливі лише як нестабільна власти
вість і / або як несанкціонований ідеал”. Під цим розуміється, що спроби 
стабілізувати характеристику або нав’язати певні норми поведінки через 
систематичний розподіл винагород та покарань призведуть лише до 
поширення антисуспільних та аморальних характеристик людської взаємодії.

Те, що ці твердження констатують для раціональностей, розглянутих 
окремо, вони констатують і для їхньої сукупності, взятої в будь-яких 
сполученнях.

Передумови двох настанов

Настанови повсякденного життя й наукового теоретизуван
ня122 були описані Альфредом Шюцом123 у його студіях конститу
тивної феноменології ситуацій здорового глузду124. Оскільки аргу
менти цієї статті залежать від припущення, що ці настанови не 
переходять непомітно один у другий, виникає необхідність порів
няти передумови, які містять у собі кожна з них.

122 Щоб уникнути непорозумінь, я хочу підкреслити, що нас тут цікавить лише 
настанова наукового теоретизування. Настанова, що інформує діяльність актуального 
наукового дослідження — це зовсім інша річ.
123 Alfred Schutz, “The Stranger”, American Journal of Sociology, Vol. 49, May 1944; “The 
Problem of Rationality in the Social World”, Economica, Vol. 10, May, 1943; “On Multiple 
Realities”, Philosophy and Fenomenological Research, Vol. 4, June 1945, “Choosing among 
Projects of Action”, Philosophy and Fenomenological Research, Vol. 12, December 1951; 
“Common Sense and Scientific Interpretation of Human Action”, Philosophy and 
Fenomenological Research, Vol. 14, September, 1953.
124 Відповідно до програми напряму думок та методу гусерліанської феноменології він 
шукав передумови та відповідні характеристики середовища, які ними передбачалися, 
що були інваріантними до специфічних змістів дій та їхніх об’єктів. Його список не 
вичерпний. Подальші дослідження мають відкрити інші. Як і будь-який продукт 
спостереження, вони мають умовний статус “бути такими доти, доки не буде доведено, 
що вони не такі”.

(1) Шюц вважає, що в ситуаціях повсякденного життя 
“практичний теоретик” спромагається впорядкувати події, водно
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час намагаючись утримати й санкціонувати ту передумову, що 
об’єкти світу є такими, якими вони здаються. Особа, яка перебуває 
в полоні своїх повсякденних справ, намагається знайти їм інтерпре
тацію й водночас дотримується лінії “офіційного нейтралітету” 
щодо інтерпретаційного правила, яке проголошує право людини 
сумніватися в тому, що об’єкти світу справді такі, якими вони 
здаються. У своїй практичній діяльності людина виходить із припу
щення, що існує безсумнівний зв’язок між конкретними видимо
стями об’єкта та мислимим-об’єктом-який-існує-в-цей-конкрет- 
ний-спосіб. Вона сподівається, що серед сукупності можливих 
відношень між актуальними видимостями об’єкта та мислимим 
об’єктом, наприклад таких, як відношення сумнівного зв’язку між 
цими двома, передбачуваний безсумнівний зв’язок - це зв’язок 
санкціонований. Вона сподівається, що інша особа плекає ті самі 
сподівання в більш або менш ідентичний спосіб і має надію, що як 
і вона, у стосунку до іншої особи, так і інша особа в стосунку до неї 
переконана, що вони дивляться на ці речі однаково.

Але в діяльності наукового теоретизування застосовується 
зовсім інше правило інтерпретаційної процедури. Воно передбачає, 
що інтепретація має здійснюватися з позицій “офіційного нейтра
літету” щодо віри в те, що об’єкти світу справді такі, якими вони 
здаються. Діяльність повсякденного життя, звичайно ж, дозволяє 
акторові сумніватися, що об’єкти є такими, якими вони здаються; 
але цей сумнів є, в принципі, тим сумнівом, який обмежений 
“практичними міркуваннями” теоретика. Сумнів для практичного 
теоретика обмежується його повагою до певних високо оцінюва
них, більш або менш рутинних характеристик “побаченого зсере
дини” суспільного порядку, характеристик, яких він у жодному 
конкретному випадку не ставить під сумнів. Натомість діяльність 
наукового теоретизування керується дивним ідеалом сумніву, що 
не має, в принципі, меж і в жодному з конкретних випадків не 
розглядає нормативні суспільні структури як обставини, що 
накидають певні обмеження.

(2) Шюц говорить про друге припущення, яке позначає 
практичний інтерес особи до подій у світі. Релевантні характерис
тики подій, що їх добирає її інтерес до них, включають у себе й ту 
інваріантну' характеристику, що вони можуть актуально й потен- 
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ційно впливати на діяльність Актора й перебувати під впливом його 
діяльності. За цієї передбачуваної характеристики подій особа до
пускає, що точність класифікації нею подій може бути перевірена 
й доступна для перевірки, не скасовуючи релевантність того, що 
вона знає як факт, припущення, здогад, фантазію й таке інше, з 
огляду на свою тілесну та соціальну позиції в реальному' світі. 
Події, їхні зв’язки, їхня каузальна структура не становлять для неї 
предмет теоретичного інтересу. Вона не схиляється до думки, що, 
маючи з ними справу, було б коректно застосовувати до них 
інтерпретаційне правило, яке проголошує, що вона не знає нічого 
або що вона може припустити, що вона нічого не знає, “лише для 
того, щоб подивитися, куди це приведе”. У ситуаціях повсякденно
го життя ге, що вона знає, є інтегральною характеристикою її 
суспільної компетенції. Те, що вона знає, у той спосіб, як вона це 
знає, на її думку, персоніфікує її як суспільний об’єкт для неї самої, 
а для інших - як сумлінного члена групи. Вона санкціонує свою 
компетентність сумлінного члена групи як умову для своєї 
впевненості в тому, що її розуміння суті повсякденних справ - це 
реалістичне розуміння.

Натомість інтерпретаційні правила настанови, притаманної 
науковому теоретизуванню передбачають, що смисл і точність 
моделі греба перевіряти й визначати за умови, що теоретик знехтує 
релевантність того, що він знає, з огляду на свою суспільну та свою 
тілесну позицію в реальному світі.

(3) Шюц описує часову перспективу повсякденного життя. 
У своїй повсякденній діяльності особа матеріалізує потік досвіду, 
розтинаючи його на “шматки часу”. Вона робить це, застосовуючи 
схему часових відношень, що її, як вона припускає, інші особи 
застосовують в еквівалентний і стандартизований спосіб. Розмова, 
яку вона провадить, складається для неї не лише з подій, які 
входять у потік її досвіду, а й з того, що було або може бути 
сказано про час, який визначається послідовними позиціями 
стрілок годинника. “Смисл розмови” поступально реалізується не 
лише як послідовність реалізованих значень її вже завершеного 
плину, а кожне “вже” інформується його передбаченнями. Більше 
того, в кожному Тут-і-Тепер, як і над послідовністю певної низки 
Тут-і-Тепер, розмова має для неї як ретроспективні, так і перепек-
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тивні значення. Ці значення включають у себе тут-і-теперішні 
посилання на початки, тривалість, темпи й ритми та закінчення. Ці 
визначення “внутрішнього часу” потоку досвідів координуються із 
суспільно застосовуваною схемою темпоральних детермінацій. 
Вона застосовує схему стандартного часу як засіб планування та 
координації своїх дій з діями інших, як засіб зчеплення своїх дій із 
діями інших і пристосування їхнього ритму до ритму інших. Її інте
рес до стандартного часу спрямований на проблеми, що їх такі спе
цифікації розв’язують, плануючи та координуючи взаємодію. Вона 
припускає також, що схема стандартного часу - це повністю пуб
лічна справа, своєрідний “великий годинник, ідентичний для всіх”.

Існують інші й навіть протилежні способи фрагментації 
потоку досвіду з тим, щоб створити осмислену послідовність подій 
у “зовнішньому світі. Коли йктор заанґажовується в діяльність 
наукового теоретизування, стандартний час застосовується як засіб 
для конструювання одного з альтернативних емпірично можливих 
світів (за того припущення, звичайно, що теоретик зацікавлений у 
реальних фактах). Таким чином те, що з погляду його інтересів в 
опануванні практичних справ включає застосування актором часу 
для зчеплення його інтересів із поведінкою інших, для його 
інтересів як наукового соціологічного теоретика буде “простим” 
засобом розв’язання його наукової проблеми, яка полягає в чіткому 
формулюванні таких програм скоординованих дій у манері зв’язку 
між причиною та наслідком. Інше контрастне використання часу 
маємо тоді, коли оцінюємо події, зображені “на сцені театральної 
вистави”. Інтереси в стандартному часі обминаються увагою як 
нерелевантні. Коли він приділяє увагу суспільним структурам, 
зображеним у такому романі, як наприклад “Етан Фром”, він 
дозволяє наперед визначити долю коханців як умову для того, щоб 
оцінити послідовність етапів, які привели до неї.

(4) Особа, яка робить свої повсякденні справи, користується 
спільно застосовуваною схемою комунікації інакше, ніж науковий 
теоретик. Людина у своєму повсякденному житті поінформована 
щодо смислу подій через звернення до передбачуваного контексту 
“природних фактів життя”, які, на її думку, “Кожен із Нас” повинен 
знати і яким повинен довіряти. Використання таких природних 
фактів життя - це умова продовження сумлінного членства в групі.
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Вона виходить із припущення, що такий контекст застосовується 
нею та іншими в манері морально обов’язкових “правил коду
вання”. У їхніх термінах він визначає правильний зв’язок між 
актуальною видимістю об’єкта та мислимим-об’єктом-що-стає-для- 
нього-видимим-у-конкретний-спосіб.

Це сприйняття спільного інтерсуб’єктивного світу комуніка
ції в дивовижний спосіб модифікується в діях наукового теоретизу
вання. “Релевантні інші особи” для наукового теоретика - універса- 
лізовані “Будь-які-люди”. В ідеалі вони є такими собі безтілесними 
посібниками з належних процедур для визначення розумності, 
об’єктивності та надійності. Конкретні колеги, в найкращому 
випадку, - це прощенні зразки таких високо абстрактних “компе
тентних дослідників”. Науковий теоретик зобов’язаний знати ли
ше, у що він вирішив повірити. Ідеться про його простий вибір, 
коли він вирішує покластися на відкриїтя колег на підставі 
спільного членства з ними в професійному або якомусь іншому 
товаристві. Якщо він відмовляється у щось повірити, йому дозво
лено обґрунтувати це, наводячи як причину його імперсональне 
входження до спільноти “компетентних дослідників”, анонімних 
щодо колективного членства й чиї дії відповідають нормам 
посібника з процедур. Такими своїми діями він може накликати на 
себе критику за нерозумний ригоризм. Але якби він учинив щось 
подібне в житті повсякденному, він би наразив себе на небезпеку 
зміни свого статусу на статус злочинця, хворого або ідіота.

(5) Особа набуває особливу форму “соціальності”. Крім 
усього іншого, форма соціальності включає в себе припущення 
особи, що існує якась характерна “несхожість” між своїм “обра
зом”, що його вона приписує іншій особі як знання цієї особи про 
себе, і знанням, яке вона має про себе в “очах” іншої особи. Вона 
також вважає, що переміни цієї характерної несхожості залиша
ються під її автономним контролем. Ця переконаність перетворю
ється на правило, за допомогою якого теоретик повсякденності 
формує свій досвід на підставі висновків про те, хто поводиться 
слушно, а хто - неслушно. Таким чином, загальному інтерсуб’єк- 
тивному світу комунікації відповідає неоприлюднене знання, яке, з 
погляду того, хто діє, розподілене між особами й становить основу 
для їхніх дій, тобто їхніх мотивів або, в радикальному значенні 
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цього термінів, їхніх “інтересів” як конституентних характеристик 
відношень взаємодії. Він припускає, що існують матерії, що їх 
якась особа знає, проте вважає, що інші цього не знають. 
Невігластво однієї зі сторін полягає в тому, що друга сторона знає 
те, що мотиваційно релевантне для першої. Таким чином матерії, 
відомі всім, передають свій смисл через особисту стриманість, ці 
матерії вибірково приховуються. Тобто події повсякденних ситуа
цій інформуються інтегральним тлом “значень, що утримуються в 
резерві”, матерій, відомих про себе та про інших, що більше нікого 
не стосуються; тобто інтегральним тлом приватного життя.

Це припущення сильно модифікується у правилах, які керу
ють діями наукового теоретизування. У соціальності наукового тео
ретизування не існує ніякої різниці між публічним та приватним 
життям, коли йдеться про рішення, які мають бути осмисленими й 
надійними. Усі матерії, релевантні для опису можливого світу, є 
публічними й можуть оприлюднюватися.

Існують і додаткові передумови, проте для цілей цієї статті 
буде досить установити лише факт різниці між цими “настановами”.

Ці дві сукупності передумов не переходять непомітно одна в 
одну, не відрізняються вони також за ступенями. Радше перехід від 
застосування однієї сукупності до застосування другої - від однієї 
“настанови” до другої - призводить до радикальних змін у сценіч
ному структуруванні особою подій та їхніх взаємозв’язків. У бук
вальному математичному сенсі дві настанови утворюють логічно 
несумісні сукупності подій. Природа відмінності між цими систе
мами подій, які конституюються двома сукупностями інтерпре- 
таційних передумов, може бути проілюстрована порівнянням 
взаємопов’язаних подій, що їх спостерігач бачить на телевізійному 
екрані, коли перед ним розгортаються події якоїсь “історії-”, з 
подіями, які він спостерігає, коли дивиться на сценічну виставу як 
на сукупність ефектів, що здійснюються командою професійних 
акторів, які поводяться згідно з інструкціями, одержаними від 
режисера. Було б грубим філософським дидактизмом сказати, що 
спостерігач бачив у цьому випадку “різні аспекти одного явища” 
або що події історії - це “не що інше” як некритично оцінені події 
сценічної гри.
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Методологія

Про наукові раціональності йдеться, коли автори , які 
пишуть про суспільну організацію та ухвалення рішень, говорять 
про характеристики раціонального “вибору”. Проте ми висуваємо 
тут припущення, що наукові раціональності - це ані властивості, 
ані ідеали вибору, що можуть бути санкціоновані, реалізовувані в 
середовищі справ, які керуються у своєму смислі передумовами 
повсякденного життя. Якщо ж наукові раціональності - це ані 
властивості, ані ідеали вибору, що можуть бути санкціоновані, 
реалізовувані в середовищі справ, які керуються у своєму смислі 
передумовами повсякденного життя, тоді проблеми, яким мусять 
давати раду дослідники й теоретики стосовно концептів організа
ційних цілей, ролі знання та незнання у взаємодіях, труднощів, із 
якими пов’язані операції зі значущими посланнями в математичних 
теоріях комунікації, аномалій, що відкриваються при вивченні 
поведінки, пов’язаної з укладанням парі, труднощів, які виникають 
при раціоналізації поняття ненормальності у світлі матеріалів 
різних культур, можуть бути проблемами їхнього власного винахо
ду. Ці проблеми будуть спричинені не складностями теми, а напо
легливим прагненням мислити дії згідно з науковим марнолюб- 
ством, замість дивитися на актуальні раціональності, що їх реально 
засвідчує поведінка осіб у діяльності, спрямованій на залагодження 
їхніх практичних справ.

Шюц пояснює нам, що означає сказати, що актор володіє 
достатнім знанням мети, яку він прагне реалізувати, а також різних 
засобів, за допомогою яких він сподівається досягти успіху125:

125 Schutz, “The Problem of Rationality in the Social World”, pp. 142-143.

“Раціональний вибір буде присутній, якщо актор володіє 
достатнім знанням мети, яку він прагне реалізувати, а також різних 
засобів, за допомогою яких він сподівається досягти успіху. Але 
цей постулат передбачає:

1. Знання місця, що його мета, яку він має реалізувати, 
посідає в структурі планів актора (які він також мусить знати).

2. Знання взаємозв’язків цієї мети з іншими цілями та її 
сумісність або несумісність із ними.
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3. Знання бажаних і небажаних наслідків, що можуть 

виникнути як побічні результати головної мети.
4. Знання різних ланцюгів засобів, що технічно або навіть 

онтологічно годяться для реалізації цієї мети, незалежно від того, 
чи актор контролює всі чи бодай кілька з цих елементів.

5. Знання перешкод, які можуть чинити цим засобам інші 
цілі та інші ланцюги засобів, включаючи їхні побічні ефекти та 
випадкові наслідки.

6. Знання доступності цих засобів для актора, можливість 
обрати ті з них, які перебувають у сфері його досяжності і які він 
може задіяти.

Наведені вище пункти жодною мірою не вичерпують 
складного аналізу, який необхідно буде здійснити, щоб зруйнувати 
концепт раціонального вибору в діяльності. Складності незмірно 
побільшуються, коли діяльність, про яку йдеться - це суспільна 
діяльність... У цьому випадку додатковими детермінантами мірку
вань актора стають такі елементи. По-перше, слушна або хибна 
інтерпретація його дій з боку сусіда або товариша. По-друге, 
реакція інших людей та її мотивація. По-третє, всі наведені вище 
елементи знання, від (1) до (6), які актор, слушно чи неслушно, 
приписує своїм партнерам. По-четверте, всі категорії близької 
спорідненості та відчуженості, інтимності й анонімності, особис
тості й типу, які ми знаходимо в нашому інвентарі організації 
суспільного світу'’. Але тоді, запитує Шюц, де ми можемо знайти 
цю систему раціонального вибору? “...концепт раціональності має 
своє законне місце не на рівні повсякденних концепцій суспільного 
світу, а на теоретичному рівні його наукового спостереження, і 
саме гам він знаходить поле свого методологічного застосування”.

Шюц доходить висновку, що слід шукати в логічному 
статусі елементи та застосування моделі, яку обирає вчений як 
схему інтерпретації способу дій.

“Це не означає, що раціональний вибір не існує у сфері 
повсякденного життя. Насправді було б достатнім інтерпретувати 
терміни ясність і чіткість у модифікованому й обмеженому 
значенні, а саме як ясність і чіткість адекватні для вимог практич
ного інтересу актора ... Я передусім хочу наголосити на тому, що 
ідеал раціональності не є й не може бути специфічною харак
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теристикою повсякденної думки, тому він не може бути також 
методологічним принципом інтерпретації людських сукупностей у 
повсякденному житті”.

Реконструкція проблеми раціональності з метою повернути 
її дослідникам полягає в пропозиції, щоб соціологи перестали 
розглядати наукові раціональності як методологічне правило для 
інтерпретації людських дій.

З погляду процедури, як діятиме дослідник, після того як він 
перестане розглядати наукові раціональності як методологічне 
правило?

Норми способу дій

Коли згадувані вище раціональні властивості дій мисляться 
як норми належного способу дій, можуть бути виокремлені чотири 
значення таких норм.

По-перше, ці норми можуть складатися з раціональностей, 
що на них наукові спостерігачі дивляться як на ідеальні норми 
їхньої діяльності як учених. По-друге, цей термін може стосуватися 
раціональностей як оперативних норм актуальної наукової роботи. 
Емпірично ці дві сукупності норм не відповідають вимогам взаєм
но-однозначної відповідності. Наприклад, існує рутинізація проб
леми планування та пошуку прийнятних результатів, а також дові
ри з боку інших дослідників, яку ми знаходимо в актуальних 
дослідницьких операціях, але яка зазвичай нехтується в посібниках 
із методології. По-третє, цим терміном може позначатися суспільно 
застосовуваний і суспільно санкціонований ідеал раціональності. 
Звідси розуміння цих раціональностей як стандартів думки та пове
дінки, що залишаються у згоді з пошаною до рутинних порядків 
діяльності повсякденного життя. Такі стандарти в повсякденній 
мові дістали назву “розважливого” мислення та “розважливої” 
поведінки. По-четверте, існують раціональності як оперативні нор
ми актуальної діяльності повсякденного життя.

Застосовувати раціональності як методологічний принцип для 
інтерпретації людських дій у повсякденному житті означає діяти так:

(1) Ідеальні характеристики, що їх наукові спостерігачі 
розглядають як ідеальні стандарти для їхньої дослідницької та 
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теоретичної поведінки застосовуються, щоб сконструювати модель 
особи, яка діє у спосіб, що керується цими ідеалами. Гравець фон 
Ноймана, наприклад, є такою конструкцією126.

126 Розгляньмо його характеристики. Він ніколи не пропускає повз увагу жодного 
послання; він видобуває з послання всю інформацію, яка в ньому міститься; він називає 
речі як годиться і в слушний час; він ніколи нічого не забуває; він накопичує відомості й 
користується ними, нічого не спотворюючи; він ніколи не діє за принципом, а лише на 
основі оцінки наслідків тієї чи тієї лінії поведінки для проблеми максималізації шансів 
досягнення того ефекту, якого він прагне досягти.
127 Vilfredo Pareto, The Mind and Society, ed. Arthur Livingston (New-York: Harcourt Brace 
& World, Inc., 1935), especiaily Vol. I. Marion J. Levy, Jr., The Structure of Society 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1952).

(2) Після опису актуальних варіантів поведінки ми прагнемо 
опрацювати відповідну модель, намагаючись досягти своїх цілей 
через вивчення відмінностей між тим, як би діяла особа, сконстру
йована в такий спосіб, і тим, як діяла особа реальна. Тоді виника
ють такі запитання: Порівняно з моделлю, скільки спотворень ми 
знаходимо в пам’яті? Якою буде ефективність засобів, що їх засто
совувала актуальна особа, коли їх розглянути в контексті ширшого 
знання дослідника, причому це ширше знання дослідника типізу
ється як “нинішній стан наукової інформації"’? Які обмеження 
накладаються на застосування норм технічної ефективності при 
досягненні поставлених цілей? Скільки і якої інформації потрібно 
для рішень, що ухвалюються на основі розгляду всіх науково реле- 
вантних параметрів проблеми і скільки цієї інформації мала 
актуальна особа?

Одне слово, модель надає можливість констатувати, як би 
діяла особа, якби ми її мислили як ідеального вченого. Потім по
стає запитання: як пояснити той факт, що реальні особи не відпові
дають цій моделі, власне дуже рідко їй відповідають, навіть якщо 
це вчені? Найчастіше модель цієї раціональної людини як стандар
ту застосовується для іронічних порівнянь; і саме з таких порівнянь 
ми одержуємо знайомі відмінності між раціональною, нераціо
нальною, іраціональною та антираціональною поведінкою127.

Але ця модель лише одна серед незліченної кількості 
моделей, які можуть бути застосовані. Ще важливішим є той факт, 
що жодна необхідність не диктує її застосування. Безперечно, 
модель раціональності необхідна, але вона необхідна лише для 
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визначення вірогідного знання, а також лише й неуникно для 
наукового теоретизування. Вона не необхідна і її застосування 
можна уникнути в теоретичній діяльності, що застосовується, 
коли ми маємо справу з подіями повсякденного життя.

Вона необхідна для наукового теоретизування, але не для 
хай там якої онтологічної характеристики подій, що їх учені 
намагаються осмислити й описати.

Вона необхідна тому, що правила, які керують застосуванням 
їхніх тверджень як коректних основ для подальшого умовиводу, 
тобто для самого визначення вірогідного знання, описують такі при
датні для санкціонування процедури, як, наприклад, ті, що не дозво
ляють застосовувати два несумісні або суперечні твердження як легі
тимні основи для дедуктивного висновку про надійність іншого 
твердження. А що визначення вірогідного знання, наукового чи яко
гось іншого, складається з правил, що управляють застосуванням 
тверджень як основ для дальшого умовиводу та діяльності, необ
хідність моделі забезпечується рішенням насамперед діяти у відпо
відності до цих правил128. Модель раціональності для наукового 
теоретизування - це, в буквальному розумінні, ідеал теоретика, який 
прагне, щоб значення цих правил могли бути ясно експліковані.

Каиіїпаші, ор. сії., рр. 48-66.

Саме наслідком того факту, що дії, спрямовані на 
дослідження та інтерпретацію, керуються правилами, які здоровий 
глузд сприймає як дивні правила наукової діяльності, можна вва
жати те, що застосування твердження як основи для подальшого 
умовиводу змінюється незалежно від того, може чи не може той, 
хто його застосовує, сподіватися на суспільну підтримку за те, що 
він його застосовує. Та оскільки його діяльність керується пере
думовами повсякденного життя, корпус вірогідного знання не 
підпорядкований таким суворим обмеженням щодо застосування 
тверджень як легітимних основ для подальшого умовиводу та 
подальшої діяльності. У межах правил релевантное™ повсякден
ного життя коректно застосоване твердження - це те твердження, 
за використання якого той, хто його використав, конкретно 
сподівається на суспільну підтримку й через застосування якого він 
зайвий раз засвідчує свій статус сумлінного члена даної спільноти.

128
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Раціональності як дані

Жодна необхідність не диктує, щоб визначення раціональної 
діяльності давалося з наміром осмислити поле доступних для 
спостереження подій поведінки. Цей результат приводить до важли
вого й парадоксального наслідку, дозволяючи нам вивчати результати 
раціональної діяльності пильніше, аніж будь-коли раніш129. Замість 
використовувати бачення ідеального вченого як засіб для 
конструювання дескриптивних категорій поведінки - а раціональна, 
нераціональна, ірраціональна та антираціональна поведінка є саме 
такими категоріями - до раціональних характеристик діяльності 
можна звертатися з емпіричною метою описати їх у тому вигляді, в 
якому ми знаходимо їх окремо у вищезазначеному списку 
раціональностей або в пучках цих характеристик. Тоді той, хто їх 
застосовує, розглядатиме риси характеру актора та його харак
теристичні взаємини з іншими як фактори, що можуть пояснити 
присутність цих раціональностей, але без іронічного порівняння.

129 Саме через відсутність «наукових раціональностей» у діях, які конституюють 
рутинні суспільні структури, раціональна діяльність стає проблематичною в тих випад
ках, де Макс Вебер проводив нехтуване нині розрізнення між формальною і субстантив
ною раціональністю.

Замість того, щоб розглядати властивості раціональності як 
методологічний принцип для інтерпретації діяльності, їх треба 
розглядати лише як емпірично проблематичний матеріал. Ім треба 
надавати статус лише даних і пояснювати їх у той самий спосіб, у 
який пояснюються більш знайомі властивості способу дій. Так само, 
як ми можемо запитати, чому властивості розташування за статусом 
релевантні до виявів норовливої поведінки або організованого 
спротиву, або переходу на роль цапа-відбувайла, або до шансів на 
професійну мобільність і таке інше, ми можемо й запитати, чому 
властивості розташування за статусом визначають міру, до якої 
діяльність тих, хто діє, виявляє ознаки раціональності. Тоді відразу 
виникають запитання, що вимагають негайної відповіді: Чому 
раціональності наукового теоретизування підривають безперервний 
характер діяльності, що керують настановою повсякденного життя? 
Які характерні ознаки суспільних устроїв унеможливлюють 
перетворення двох “настанов”, не дозволяють одній перейти в другу 
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без серйозних розривів континуальної діяльності, якою керує кожна з 
них? Якими мають бути суспільні устрої, щоб люди, якими ми їх 
сьогодні знаємо в нашому суспільстві, могли у великих кількостях не 
лише без жодних втрат для себе освоїти наукову настанову, а й могли 
б, для її успішного застосування, істотно впливати на тих, для кого 
така настанова чужа і в багатьох випадках огидна? Одне слово, 
раціональні властивості поведінки можуть бути перенесені 
соціологами зі сфери філософського коментування у сферу 
емпіричних досліджень.

Можна сформулювати загальне правило, яке об’єднає незлі
ченні проблеми наукових досліджень: Будь-який фактор, що, на нашу 
думку, зумовлює будь-які властивості діяльності, - це фактор, що 
також зумовлює раціональності. Це правило дає підстави вважати, 
що такі фактори, як, наприклад, територіальні розташування, кіль
кість людей, що проживають у якомусь кварталі, темп перетікання 
робочої сили, правила, які визначають, хто з ким має вступати в 
комунікацію, часові моделі надсилання повідомлень, розподіл інфор
мації, а також операції, спрямовані на те, щоб змінити цей розподіл, 
кількість і розташування пунктів, де відбувається “трансформація” 
інформації, властивості правил і мов кодування, стабільність 
суспільних рутинних процесів, структуровані або ad hoc виникнення 
напруги в системі, властивості престижу та силових розташувань і 
таке інше мають розглядатись як означальні для раціональних 
властивостей дій, що керуються логікою повсякденного життя.

Висновки

Метою цієї статті було запропонувати гіпотезу про те, що 
наукові раціональності можуть застосовуватися лише як неефек
тивні ідеали в діях, що керуються передумовами повсякденного 
життя. Наукові раціональності не можна вважати ані стабільними 
характеристиками, ані придатними для санкціонування ідеалами 
повсякденної рутини, і будь-яка спроба стабілізувати ці власти
вості або примусити людей підпорядковуватися їм у провадженні 
своїх повсякденних справ лише підсилить безглуздий характер 
поведінкового довкілля особи і примножить дезорганізовані харак
теристики системи взаємодій.
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Додаток до розділу п’ятого

У лютому 1967 року, після того як цю книжку було віддано 
до друку, я довідався від свого колеги Роберта Дж. Столера, 
доктора медицини, що Аґнес у жовтні 1966 року призналася йому, 
що вона не була біологічно дефективним чоловіком. З його дозво
лу, я процитую тут релевантний уривок із нещодавно завершеного 
рукопису його книжки “Тендерна ідентичність”:

“Вісім років тому, коли цьому дослідницькому проектові 
виповнився лише рік, до нас прийшов пацієнт, якого ми визнали 
унікальним екземпляром рідкісних відхилень від нормального 
синдрому тестикулярної фемінізації, стану, в якому яєчка виробля
ють естрогени в такій кількості, що генетично чоловічий зародок 
не може очоловічитись, а тому в ньому розвиваються жіночі 
геніталії, а з досягненням статевої зрілості - вторинні жіночі ста
теві характеристики. Цей конкретний випадок був унікальним у 
тому, що пацієнт був цілком фемінізований у своїх вторинних 
статевих характеристиках (груди та підшкірний розподіл жиру; 
відсутність волосся на тілі, обличчі та кінцівках; фемінізація тазо
вого поясу; і дуже жіноча та м’яка шкіра), а проте був наділений 
пенісом нормального розміру та яєчками. Абдомінальні внутрішні 
органи були нормально чоловічими. Після пильного огляду, вклю
чаючи й вивчення тестикулярної тканини під мікроскопом, було 
вирішено, що одержані результати свідчать про виробництво 
яєчками естрогену. Був опублікований звіт про ці дослідження. Під 
час цього огляду пацієнтові було 19 років, і він уже два роки жив 
як молода жінка, ніким не викритий. Від тих часів, до яких могла 
досягти її пам’ять, вона завжди хотіла бути дівчиною і почувала 
себе дівчиною, хоча цілком усвідомлювала, що анатомічно вона 
була чоловіком, і родина та суспільство ставилися до неї як до 
хлопця. Ми не могли виключити можливість, що вона сама вводила 
собі естрогени, але, в кінцевому підсумку, це припущення було 
відкинуте і то з таких причин: (1) вона дуже рішуче заперечувала, 
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що приймає естрогени, хоча водночас відкрила нам чимало 
подробиць своєї колишньої історії, які мали б збентежити її не 
менше; (2) навіть після того, як їй зробили успішну операцію, яку 
вона хотіла, вона все ще заперечувала, що приймає естрогени; (3) 
для того щоб домогтися біологічних змін, виявлених при її 
фізичному обстеженні та в лабораторних тестах, вона мусила б 
приймати певні ліки в певних точно визначених кількостях, 
почавши в певний, точно визначений час при досягненні статевої 
зрілості і тільки за дотримання цих умов вона могла б привести 
своє тіло до того стану, в якому ми побачили його в її 19 років, і ми 
дійшли висновку, що така кількість інформації про ендокри
нологію й такі мудровані уявлення про жіночість були поза можли
востями цієї особи, коли їй виповнилося 12 років. В ендокрино
логічній літературі не описано жодного випадку, коли б якийсь 
екземпляр чоловічої статі приймав екзогенно такі великі дози 
естрогенів від самого початку статевої зрілості; (4) вона була під 
пильним наглядом під час доопераційної госпіталізації і всі її речі 
були переглянуті; ніяких естрогенів не було виявлено; незабаром 
по тому як яєчка були видалені, у неї настала менопауза, і цей факт 
визнали за переконливий доказ того, що саме яєчка були джерелом 
естрогенів; (5) коли яєчка були досліджені під мікроскопом і 
послані експертам, що працювали в інших медичних центрах для 
підтвердження зроблених висновків, вони дійшли висновку, що ця 
тканина була спроможна виробити синдром тестикулярної феміні
зації; (6) в результаті постопераційного дослідження яєчок у них 
було виявлено вдвічі більше естрадіолу, аніж його мають яєчка 
нормального дорослого чоловіка.

У нас не було підстав вважати її транссексуалом, тож її 
геніталії були хірургічно трансформовані в такий спосіб, що пеніс і 
яєчка їй ампутували, а зі шкіри пеніса виготовили штучну піхву. 
Незабаром вона вийшла заміж, виїхала з нашого міста й стала жити 
повним життям нормальної жінки. Вона залишалася з нами в кон
такті протягом років і, хоч і не дуже часто, я іноді мав нагоду 
поговорити з нею і розпитати, як їй живеться.

Через п’ять років вона повернулася. Вона жила цілком 
успішно як жінка, працювала, як жінка і мала дуже активне, сексу
ально втішне життя як вродлива й популярна молода жінка. Прогя- 
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гом років вона пильно спостерігала за поведінкою своїх, подруг і 
засвоїла всі ті дрібні подробиці, в яких виражає свою жіночість жінка 
її суспільного класу та віку. Поступово вона спромоглася виправити 
всі дефекти своєї жіночості, й найважливіші підтвердження її успіхів 
на цьому фронті надходили від чоловіків, які кохалися з нею, і 
жодному з них її анатомія не здалася бодай трохи підозрілою. Проте 
вона все ще не була певна в тому, що її піхва цілком нормальна, й 
тому я влаштував її на прийом до уролога, який, завдяки своїй високій 
репутації', був у привілейованому' становищі для того, щоб говорити 
до неї як незаперечний авторитет. Він недвозначно запевнив її, що її 
геніталії були поза всякою підозрою...

Десь через годину після приємної звістки, яку вона одержа
ла від уролога, після того як вона тримала це в таємниці від мене 
протягом вісьмох років, украй недбалим тоном, десь посеред ре
чення і без будь-якого попередження, що зараз вона повідомить 
щось надзвичайно важливе, вона призналася, що вона ніколи не 
мала того біологічного ефекту', який її фемінізував, а просто 
приймала естрогени від дванадцяти років. У попередні роки, коли 
ми з нею говорили на цю тему, вона не лише казала, що завжди 
сподівалася та чекала, що, коли виросте, в неї буде жіноче тіло, а 
що з початком розвитку статевої зрілості це спонтанно, поступово, 
але неухильно відбулося. Натомість тепер вона призналася мені, 
що як тільки увійшла у вік статевої зрілості, в той час як тембр її 
голосу почав знижуватися, а на лобку стало рости волосся, вона 
почала красти стільбестрол у своєї матері, яка приймала його за 
рецептом лікаря після пангістеректомії. Після цього дитина почала 
сама заповнювати рецепт, кажучи аптекареві, що купує гормон для 
своєї матері і платить за нього грішми, взятими з материного 
гаманця. Вона не знала, яким буде ефект, знала тільки, що це 
жіноча речовина, і не мала найменшого уявлення про те, в яких 
дозах його приймати, але більш або менш намагалася не відставати 
від матері. Вона приймала гормон без перерви протягом усього 
підліткового віку, а що волею випадку вона обрала слушний час, 
щоб почати приймати його, то змогла перешкодити розвитку всіх 
вторинних статевих характеристик, які могли б розвинутися під 
впливом андрогенів, і замінити їх тими, що формуються естро
генами. Проте андрогени вироблялися й далі, причому в достатній 
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кількості, тому в неї зміг вирости нормальний пеніс дорослого 
чоловіка зі спроможністю до ерекції та оргазму, аж поки в 15 років її 
статева збуджуваність була пригнічена. У такий спосіб вона 
перетворилася на привабливу молоду “жінку”, хоч і з пенісом нор
мального розміру...

Я був вельми засмучений, почувши цю розповідь, але мій 
смуток дорівнював моєму зачудованому подиву з приводу того, що 
вона з такою майстерністю виплуталася зі свого скрутного стано
вища. Тепер, коли вона розповіла мені всю правду, вона вперше 
повідомила мені деякі цікаві подробиці зі свого дитинства й 
дозволила мені поговорити зі своєю матір’ю, що було мені 
заборонено протягом цих вісьмох років”.

Ця новина обернула нашу статтю на характеристику тих 
самих обставин, які вона описувала, тобто на звіт, підпорядкований 
певним обставинам. Справді-бо, якщо чигач перечитає статтю у 
світлі цих пізніших відкриттів, він виявить, що це читання відкриє 
йому кілька феноменів, визначальних для етнометодологічних 
студій: (1) що раціональна поясненність практичних дій випливає з 
практичної реалізації цих дій тим, хто за це береться, (2) що успіх 
такої практичної реалізації залежить від роботи, завдяки якій 
оточення, у той самий спосіб, у який воно складається з упізна- 
ванної й знайомої організації діяльностей, приховує від релевантної 
уваги членів суспільства практичну практику впорядкування, яку 
здійснюють члени суспільства, і в такий спосіб спонукає членів 
суспільства бачити характеристики довкілля, що включають у себе 
й розповіді про це довкілля, як “визначені й незалежні об’єкти”.

Після признання Агнес Столер використав нагоду й записав 
15 годин інтерв’ю з нею та з її матір’ю. Наступне дослідження ми 
здійснимо уже з використанням подробиць зізнання Агнес для 
вивчення феноменів, указаних вище. Ми плануємо, з використан
ням нових матеріалів, знову прослухати всі раніше записані 
розмови, уважно дослідити наступні записи й перечитати нашу 
статтю. Щоб позначити цю перспективу, ми назвали первісну 
статтю Частиною 1.
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