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АНОТАЦІЯ 

Акулов М.І. Концепція часу в акторно-мережевій теорії: особливості 

побудови та концептуальні суперечності. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 

за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2020.  

У дисертаційному дослідженні реконструйовано концептуалізацію 

проблеми темпорального виміру взаємодії акторів в інтероб’єктивному 

аспекті. Показано, що принцип симетрії, який тлумачиться в ANT як опис 

рівноправних гетерогенних акторів, не реалізується в аналізі мереж на 

практиці, оскільки завжди неявно припускається нерівність між актантами; 

розкрито суперечливий характер зв’язки «простір-час» в акторно-мережевій 

теорії в аспекті дії актантів: концепція часу і простору виявляється 

фрагментарною та непослідовною, і як наслідок, концептуалізація дій акторів 

та утворення локальних феноменів та порядків є неповною. Визначено, що 

альтернативні спроби подолати обмеження в застосуванні принципу симетрії 

через введення концептів регіону (Ло) та потоку (Мол) відкривають 

можливості долати асиметрію між акторами в просторі, але не в часі. Виявлено 

подвійну концептуалізацію Латуром діади «час-простір»: у версії троп час і 

простір утворюють єдність, у випадку мереж, це дві різні феномени, що 

порушує концепцію реляційності, згідно з якою і час і простір є похідними від 

актантних дій. З`ясовано відношення концепції часу та принципу симетрії: 

взаємодія акторів в мережах часто розглядається так, що між цими акторами 

утворюються істотні асиметрії, де одні актори починають відігравати 

другорядну роль. 

Зафіксовано суперечливість діади час та простір всередині акторно-

мережевої теорії. Проблеми їх співвідношення, а також співвідношення між 

часом та іншими концептуальними фігурами ANT – мережами, принципом 
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симетрії, поняттям актора, до-мережевого, – відбивають інші проблеми, 

дотичні до цієї діади всередині напряму: хиткий баланс симетрії між різними 

акторами; непроробленість та фрагментарність концепції часу; непроясненість 

розділення між мережевим та до-мережевим; ізоляціонізм концепції мереж в 

латурівській версії.  

В ANT дихотомія локального-глобального вирішується радше на 

користь локального, адже тепер глобальні явища уявляються, як набір 

локальних і утворюються та відтворюються в локальних взаємодіях. 

Відповідно, різні агенти утворюють свої власні дискурси (які, втім – 

принаймні на словах і в маніфестах – не зводяться до акторів цілком) та логіки 

пояснення різних явищ. Відповідно, дослідник повинен сам в своїй 

локальності вміти представляти ці логіки та взаємодії, що ними керуються, і 

створювати свій власний опис того, що відбувається. Можна припустити, що 

сам час, в умовах якого діють зараз – є досягнутим тоді, у взаємодіях акторів 

в минулому. Але це надто неповне та фрагментарне пояснення.  

В пізніших концептуалізаціях пропонується нелінійна модель часу, де 

дія актора може передаватися не лише в просторі. Відповідно, темпоральні 

рамки мереж розширюються, включаючи не тільки час «зараз», але і час 

«тоді», коли була здійснена дія, що опинилася включеною в дану мережу. 

Виникає питання: як саме і хто/що може утворювати мережу, включати до неї 

ті чи інші дії, акторів тощо. Здавалося б, принцип симетрії стає в певному сенсі 

обґрунтуванням онтологічного різноманіття акторів, що включають(ся) в 

мережі, але в моделі, запропонованій Латуром, одні актори отримують велику 

перевагу над іншими, non-humans стають в певному сенсі заручниками 

політики humans. А тому принцип симетрії починає давати збій. На боці цих 

акторів виступає здатність перетворювати минулий час, про що свідчить ідея 

ретроактивності. Разом з тим, мережа, як окремий та ізольований феномен, в 

якому є відсутні попередні та позамережеві якості, союзи, утворення, зазнає 

трансформацій ніби зсередини: співвідношення та випробування сил і альянсів 
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відбуваються в ній, і притаманне їй. Мережа утворює свої внутрішнє та 

зовнішнє.  

В роботах інших дослідників з’являються спроби свого роду 

«перезбирання» ключових інтуїцій ANT: потоки, регіони, метод-збірки стають 

засобами ускладнення первинної концепції, пропонуючи більш гнучкі та 

порівняно менш «ізольовані» способи опису взаємодій акторів, проте 

відбуається лише вдосконалення конепції простору, зв’язок з часом 

залишається не концептуалізованим. 

Таким чином, проблема часу і простору поєднується в роботах 

теоретиків акторно-мережевої теорії з проблемами влади та стихійно 

виникаючих асиметрій, в яких, втім, спостерігається істотний дисбаланс: час 

опиняється на вістрі та всередині боротьби акторів. Таким чином, 

залишаються питання, на які ANT не дає відповідей: чи можлива ретроактивна 

та ретроспективна темпоральність яка не передбачає асиметричних владних 

відносин та відповідних перекосів в описі взаємодій? Яка саме роль 

дослідника, що здійснює опис мереж? Чи може бути актор, що не зводиться до 

дій та боротьби в мережах? Сама концепція реляційних просторів, часів 

опиняється під загрозою як недостатньо пророблена. Можливий пошук 

відповідей полягає в локальних аналізах конкретних мереж.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в концептуалізації 

проблеми темпорального виміру взаємодії акторів в інтероб’єктивному 

аспекті. Результати дослідження сформували тло для подальших теоретичних 

розвідок, спрямованих на вивчення проблеми концептуалізації дії акторів в 

акторно-мережевій теорії. Результати дослідження також є корисними у 

викладанні навчальних соціологічних дисциплін: «Загальна соціологічна 

теорія», «Актуальні проблеми соціологічної науки», «Соціологія 

повсякдення». 

Ключові слова: акторно-мережева теорія, Бруно Латур, Джон Ло, 

Еннмарі Мол, актор, актант, мережа, час, простір, узагальнена симетрія.  
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ANNOTATION 

 

Akulow M.I. The concept of time in actor-network theory: features of 

construction and conceptual contradictions. - Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

sociological sciences on a specialty 22.00.01 - the theory and history of sociology. - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 

The dissertation research reconstructs the conceptualization of the problem of 

temporal measurement of the interaction of actors in the interobjective aspect. It is 

shown that the principle of symmetry, which is interpreted in ANT as a description 

of equal heterogeneous actors, is not implemented in the analysis of networks in 

practice, because inequality between actants is always implicitly assumed; revealed 

the contradictory nature of the relationship "space-time" in actor-network theory in 

terms of actants: the concept of time and space is fragmentary and inconsistent, and 

as a result, the conceptualization of actors and the formation of local phenomena and 

orders is incomplete. The alternative attempts to overcome the limitations in the 

application of the principle of symmetry through the introduction of the concepts of 

region and fluid open opportunities to overcome the asymmetry between actors in 

space, but not in time. Latour's double conceptualization of the dyad “time-space” is 

revealed: in the “trail” version time and space form unity, in the case of networks 

they are two different phenomena, which violates the concept of relativity, according 

to which both time and space are derived from actant actions. The relation of the 

concept of time and the principle of symmetry is found out: interaction of actors in 

networks is often considered so that between these actors essential asymmetries 

where some actors start to play a secondary role are formed. 

The contradiction of dyad between time and space within the actor-network 

theory is fixed. The problems of their relationship, as well as the relationship 

between time and other conceptual figures ANT - networks, the principle of 
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symmetry, the concept of actor, pre-network - reflect other problems related to this 

dyad: the shaky balance of symmetry between different actors; unfinished and 

fragmentary concept of time; unclear division between network and pre-network; 

isolationism concept of networks in the Latourian version. 

In ANT, the dichotomy of the local-global is solved rather in favor of the local, 

because now global phenomena are represented as a set of local and are being formed 

and reproduced in local interactions. Accordingly, different agents form their own 

discourses (which, however - at least in words and in manifestos - are not reduced 

to actors entirely) and the logic of explaining different phenomena. Accordingly, the 

researcher must be able to represent these logics and the interactions that govern 

them in his locality, and create his own description of what is happening. We can 

assume that the very time in which they operate now - is achieved then, in the 

interactions of actors in the past. But this is too incomplete and fragmentary an 

explanation. 

Later conceptualizations propose a nonlinear model of time, where the actor's 

action can be transmitted not only in space. Accordingly, the temporal framework 

of networks expands, including not only the time "now", but also the time "then", 

when the action was performed, which was included in the network. The question 

arises: how and who/what can form a network, include in it certain actions, actors, 

etc. It would seem that the principle of symmetry becomes in a sense a justification 

for the ontological diversity of actors involved in the network, but in the model 

proposed by Latour, some actors gain a great advantage over others, non-humans 

become hostage in a sense to human politics. But at the same time, there is another 

disproportion: asymmetrical connections are formed between different actors. 

Therefore, the principle of symmetry begins to fail. On the side of these actors is the 

ability to transform the past, as evidenced by the idea of retroactivity. At the same 

time, the network, as a separate and isolated phenomenon, in which there are no 

previous and offline qualities, alliances, formations, undergoes transformations as if 
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from within: the ratio and testing of forces and alliances take place in it, and inherent 

in it. The network forms its internal and external but the very process is quite cryptic. 

In the works of other researchers there are attempts to "re-assemble" key 

intuitions of ANT: fluids, regions, method-assemblies become a means of 

complicating and updating the original concept, offering more flexible and relatively 

less "isolated" ways to describe the interactions of actors, but only improving the 

concept of space, the connection with time remains not conceptualized. 

Thus, the problem of time and space is combined in the works of theorists of 

actor-network theory with problems of power and spontaneous asymmetries, in 

which, however, there is a significant imbalance: time is at the forefront and within 

the struggle of actors. Thus, questions remain that the ANT does not provide answers 

to: is it possible to have a retrospective and retrospective temporality that does not 

presuppose asymmetric power relations and corresponding distortions in the 

description of interactions? What is the role of a researcher describing networks? 

Can there be an actor who is not reduced to action and struggle in networks? The 

very concept of relational spaces, times is threatened as insufficiently developed. A 

possible search for answers is local analysis of specific networks. 

The practical significance of the obtained results lies in the conceptualization 

of the problem of temporal measurement of the interaction of actors in the 

interobjective aspect. The results of the study formed the background for further 

theoretical research aimed at studying the problem of conceptualization of the action 

of actors in actor-network theory. The results of the study are also useful in teaching 

educational sociological disciplines: "General sociological theory", "Actual 

problems of sociological science", "Sociology of everyday life".  

Keywords: actor-network theory, Bruno Latour, John Law, Annemarie Mol, 

actor, actant, network, time, space, generalized symmetry. 
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ВСТУП 

 

Сучасна соціологічна теорія стикається з проблемою пояснення 

соціального світу, що зазнає сьогодні кардинальні трансформації. Проблема 

ця може бути зрозуміла як онтологічно, так і епістемологічно. Розвиток 

засобів комунікацій і виникнення нових соціальних утворень – це важливі 

онтологічні феномени, які потребують теоретичного осмислення. 

Епістемологічним наслідком подібних феноменів та їх теоретичної рефлексії 

стає проблематизація статусу соціології як науки про соціальну реальність, 

суспільство, що є замкнутим, постійним і обмеженим в просторі 

макроутворенням. Іншим епістемологічним наслідком є концентрація уваги до 

повсякденного світу міжіндивідуальних взаємодій і пояснення соціальної 

реальності як такої, що конструюється в процесі взаємодій окремих 

індивідуумів. 

Соціологія повсякденності стає все більш цікавим і перспективним 

напрямком, особливо з огляду на онтологічні феномени та епістемологічні 

виклики, які постають перед соціологією. Однак соціологія повсякденності як 

напрям позбавлена цілісної понятійної та концептуальної системи і 

розпадається на кілька окремих напрямків: феноменологічні концепції (А. 

Шюц, П. Бергер, Т. Лукман), етнометодології (Г. Гарфінкель, Х. Сакс), аналіз 

фреймів (І. Гоффман), когнітивну соціологію (Е. Зерубавель).  

На противагу зазначеним вище епістемологічним наслідкам 

розвивається підхід, що отримав назву акторно-мережевої теорії, який 

постулює принцип генералізованої симетрії та розглядає взаємовідносини між 

людьми і неживими матеріальними об'єктами, які об'єднуються в гетерогенні 

мережі. Характерними особливостями акторно-мережевої теорії (яку також 

слід розглядати, як конгломерат підходів з різними теоретико-

методологічними настановами) є нівеляція Новочасового (як це постулює 

Бруно Латур в роботі «Нового Часу не було») розрізнення між Природним та 

Культурним, людським та нелюдським, і побудова свого роду реляційної 
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соціальної онтології, з опорою на досить різноманітний спектр філософських, 

соціологічних та соціально-антропологічних джерел. Якщо соціологія 

повсякденності розглядає інтерсуб'єктивні аспекти соціальної взаємодії, то 

акторно-мережева теорія концентрується на аналізі проблем, пов'язаних з 

інтероб'єктівністю взаємодії. Постулюючи нівеляцію суб’єктно-об’єктної 

дихотомії, акторно-мережева теорія наголос робить на множинності 

просторів, а також множинності часів.  

Акторно-мережева теорія (ANT) представляє собою дуже широкий 

напрям досліджень. Серед ключових та найвідоміших авторів ANT згадуються 

Б. Латур, М. Калон, а також А. Мол, Е. Пікеринґ, М. Акрич, Х. Веран, 

К. Гетерингтон, Ф. Венденберг, Е. Сайєс та ін. Разом з тим існує і доволі 

широке коло авторів, що зазвичай не розглядаються як автори напряму, але ці 

дослідники застосовують та доповнюють ANT, працюючи в рамках власних 

теоретичних проєктів, як-то Дж. Урі, Д. Гаравей, Г. Харман, В. Бейкер, 

С. Шейпін, С. Шаффер, Д. Блур, С. Вулґар, А. Блок, Е. Йенсен, Г. Шмітґен, А. 

Міллер та ін. На пострадянських теренах можна відзначити праці А. 

Кузнєцова, І. Напрєєнко, М. Руденко, Д. Сівкова, О. Хархордіна, 

В. Вахштайна, М. Єрофєєвої, Н. Волкової, С. Соколовского, Є. Бикова. О. 

Вєтушинського, О. Широкова та ін. Серед вітчизняних дослідників варто 

окремо вирізнити дисертаційні дослідження та статті Я. Кононової, С. 

Солодька, А. Дейнеки.  

Але, незважаючи на великий обсяг досліджень всередині акторно-

мережевого напряму, проблеми концепції часу та зв`язаності часу і простору 

згадуються дуже рідко. Зокрема, це роботи Б. Латура, Д. Ло. Серед 

пострадянських науковців можна виділити С. Астахова. 

Проблематика часу як важливого виміру соціальних взаємодій активно 

розвивається в сучасні соціології в межах інтерсуб’єктивного підходу, де крім 

розвитку класичного феноменологічного напряму, спрямованого на аналіз 

співнастроювання часових перспектив (А. Шюц), розвивається напрям, 
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присвячений соціально-темпоральному порядку (Е. Зерубавель) і напрям 

аналізу соціальної пам’яті (М. Гальбвакс). 

Водночас в підходах Б. Латура, Д. Ло та іншіх (що включає в себе 

постулювання агентностей нелюдських сутностей) темпоральний аспект 

організації соціальної дії не вивчався систематично: аналізу піддавалися 

просторові та процесуальні конотати, але не часові аспекти концепції дії в 

акторно-мережевій теорії. Проблема часового виміру взаємодії актантів 

ніколи не була центром уваги дослідників напряму. Проблеми співвідношення 

просторовості і темпоральності як предметів теоретичної рефлексії майже не 

входили до поля уваги акторно-мережевої теорії. Декілька робіт Б. Латура 

залишаються єдиними прикладами подібних спроб. Виникає питання про те, 

чи існує взагалі перспектива для розробки проблематики часу в межах 

інтероб’єктивного підходу.  

Виходячи з того, що просторово-темпоральна організація є 

атрибутивною властивістю соціальної реальності як такої, ми стикаємося з 

важливою науковою проблемою слабкої проробленості в ANT проблеми 

просторово-темпоральної організації зв’язків між локальностями, що обмежує 

евристичні можливості теорії в дослідженні принципів сполучення 

різнорідних актантів, акторів, об’єктів. Водночас, сам цей теоретичний напрям 

дає дослідникові усі необхідні аналітичні інструменти для реалізації 

просторово-темпорального підходу до аналізу соціальних взаємодій. У зв’язку 

з цим набуває актуальності виявлення епістемологічних можливостей ANT 

щодо темпорального аспекту організації соціальної дії. Проблеми 

співвідношення різних дуальних опозицій всередині акторно-мережевої теорії 

(конструктивізму та реалізму, мереж та позамережевого, часу та простору) 

спричиняють ситуацію, в якій час та простір опиняються всередині 

конструктивістсько-реалістських суперечностей, оскільки саме вони 

виступають як умовами, так і наслідками діяльності акторів, що входять та 

формують мережі. Саме зв’язки різних просторово-темпоральних феноменів 
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утворюють мережі. Опиняючись в центрі будь-якого акторно-мережевого 

дослідження, час і простір завжди залишаються латентною парою, і рідко самі 

стають об’єктами концептуалізації. Для здійснення такої концептуалізації 

потрібно дати відповіді на наступні питання:  

 як визначаються просторові, темпоральні та мережеві феномени в 

різних версіях акторно-мережевої теорії?  

 яка роль часу та простору у взаємодії між мережевими та 

позамережевими феноменами?  

 яка роль концепції часу в різних версіях ANT щодо розвитку ідеї 

симетрії; що приховано за визначенням часу як результату дій різних акторів? 

 чи існують у певних версіях ANT суперечності між різними 

способами теоретизування часу і простору та принципами симетрії, і, 

відповідно, між конструктивістськими та реалістськими настановами?  

Без відповідей на ці питання розрізнення простору і часу в межах ANT 

саме по собі опиняється в своєрідній «сірій зоні», хоча в тих текстах, де 

розглядаються проблеми взаємодії акторів та локальностей ці два поняття 

часто відокремлюються. Разом з тим, з цією понятійною діадою пов’язане те, 

як вирішується проблема зв’язку між локальностями: як дії в тій чи іншій 

локальності впливають та залишають відбитки на інших локальностях, - а 

також питання взаємодій локального та глобального, мережі та того, що може 

не потрапляти до неї.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є концептуалізація 

просторово-темпоральних зв’язків в акторно-мережевій теорії на основі 

порівняння часово-просторової дихотомії з іншими дихотоміями, 

визначеними в ANT, а саме: між соціальним та природним, людським та 

нелюдським.  

Вирішення поставленої мети потребувало реалізації наступних завдань: 
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 здійснити порівняльний аналіз актуалізації принципу симетрії між 

природою та культурою, людським та нелюдським в акторно-мережевій теорії 

та інших соціологічних концепціях, проаналізувати особливості використання 

принципу симетрії всередині підходу; 

 здійснити аналіз концепції процесуальності, представленої в ANT, 

з’ясувати особливості темпоральної організації взаємодій в контексті 

оборотності/необоротності часу; 

 провести аналіз концептуалізації часу в роботах представників 

ANT (Б. Латура, Д. Ло, А. Мол, А. Еньона); здійснити аналіз джерел концепції 

часу; 

 з’ясувати характер зв’язку «простір-час» в акторно-мережевій 

теорії в аспекті дії актантів;  

 визначити характер відношення концепції часу та принципу 

симетрії, представлений в ANT. 

Об’єктом дослідження є акторно-мережева теорія Б. Латура та (в 

меншій мірі за релевантністю для дослідження) розробки Д. Ло та А. Мол. 

Предметом є особливості концептуалізації часу в акторно-мережевій 

теорії.  

Методи дослідження. Для вирішення наукової проблеми даного 

дисертаційного дослідження, досягнення його мети та розв’язання 

поставлених завдань застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних 

методів пізнання. Зокрема використовувалися конкретно-історичний та 

порівняльний аналіз (для аналізу інтелектуальних витоків досліджуваного 

підходу) та методи дедукції та узагальнення (для визначення понятійно-

категоріального апарату акторно-мережевої теорії). Метод компаративного 

аналізу використовувався для співставлення концепцій Латура, Каллона, Мол 

та Ло. Концептуалізація проблеми темпорального виміру взаємодії акторів 

здійснювалась із застосуванням методу теоретичної реконструкції аргументів 
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авторів (Латур, Каллон, Ло, Мол та інші) та аналітичного виокремлення 

фрагментів концепції часу. Цікавість становили декілька основних ліній: 1 – 

критичний підхід застосовувався для аналізу концепції мереж та мережевого 

та її критики, а також відтворення спроб її доповнення та розширення; 2 – 

метод концептуалізації для дослідження зв'язку між дихотомією часу і 

простору та проблемами мережевих взаємодій; 3 – метод реконструкції для 

відтворення фрагментів концепції часу в працях Латура. Метод системного 

аналізу застосовувався для поєднання зазначених фрагментів реконструкції: 

перші дві лінії слугували фоном та контекстом для третьої: виокремлені 

допущення, категорії, поняття підсилювали та надавали сенс аргументам щодо 

неповноти та фрагментарності концептуалізації часу і простору в акторно-

мережевій теорії.  

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційному 

дослідженні реконструйовано концептуалізацію проблеми темпорального 

виміру взаємодії акторів в інтероб’єктивному аспекті, а саме: 

вперше:  

1) показано, що принцип симетрії, який тлумачиться в ANT як опис 

рівноправних гетерогенних акторів, не реалізується в аналізі мереж 

на практиці, оскільки завжди неявно припускається нерівність між 

актантами; 

2) розкрито суперечливий характер зв’язку «простір-час» в акторно-

мережевій теорії в аспекті дії актантів: концепція часу і простору 

виявляється фрагментарною та непослідовною і, як наслідок, 

концептуалізація дій акторів, утворення локальних феноменів і 

порядків є неповною; 

3) визначено, що альтернативні спроби подолати обмеження в 

застосуванні принципу симетрії через введення концептів регіону 

(Ло) та потоку (Мол) відкривають пізнавальні можливості долати 

асиметрію між акторами в просторі, але не в часі; 
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4) виявлено подвійну концептуалізацію Латуром діади «час-простір»: у 

версії троп час і простір утворюють єдність, у випадку мереж це - два 

різні феномени, що порушує концепцію реляційності, згідно з якою і 

час і простір є похідними від актантних дій;  

 

дістало подальшого розвитку:  

1) теоретичне уявлення про відношення концепції часу та принципу 

симетрії; взаємодія акторів в мережах часто призводить до утворення 

істотних асиметрій, коли одні актори у порівнянні з іншими 

починають відігравати другорядну роль. 

 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. 

Результати даного дослідження висвітлюють сутнісні протиріччя популярної 

в сучасній соціології акторно-мережевої теорії в аспекті темпорально-

просторових обумовленостей і наслідків соціальних дій та обгрунтовують 

концептуальні можливості розвитку даної теорії.  Результати дослідження 

також можуть бути використані для подальшого розвитку макротеоретичних 

підходів, узасаднених в цілому на можливостях теоретичного синтезу та які є 

більш чутливими до темпорально-просторових ефектів та умов соціальних 

взаємодій. Також отримані результати будуть корисними для удосконалення 

навчальних дисциплін з соціологічної теорії, соціоструктурного та 

соціокультурного аналізу, соціології повсякдення в межах університетських 

навчальних програм з соціології.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Наукові результати і висновки, що містяться в 

дисертації, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження відбулась у 

виступах на фахових наукових конференціях: Міжнародна конференція 

студентів та молодих науковців «Соціологія та сучасні соціальні 
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трансформації» (м.Київ, 2016); ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України 

«Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» (м.Харків, 2017); XVI 

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності» (м.Харків, 2018). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 8 

публікаціях, з яких 6 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 1 – у 

закордонному виданні та 2 публікації в інших наукових виданнях, які 

засвідчують апробацію результатів дисертаційного дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів та загальних висновків, списку використаних 

джерел (132 найменування) та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

152 сторінки. 
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РОЗДІЛ І. КРИТИКА БІНАРНИХ ОПОЗИЦІЙ В ANT: ЛАКУНИ 

ТА СУПЕРЕЧНОСТІ 

 

В першому розділі мова піде про акторно-мережеву теорію та її критику 

бінарних опозицій, що нам стане в нагоді в подальшому, коли в наступних 

частинах роботи ми перейдемо до аналізу концепції часу.  

Бінарні опозиції, про які піде мова, характерні для так званої «Конституції 

Нового Часу» (поняття це часто не має на меті якійсь документ, а скоріше 

певну більш чи менш структуровану систему поглядів та концепцій) – предмет 

для критики з боку ANT в цілому, і Бруно Латура зокрема. Для підходу і 

авторів критика ця стає однією з стратегій самопрезентації та визначення своїх 

меж. В подальшому, нас цікавить також лакуни та суперечності, з якими 

стикаються автори підходу. 

Наша робота не є нарисом історії чи методології ANT, але, розглядаючи 

проблематику часу в контексті дихотомій, що акторно-мережева теорія 

запропонувала зняти, чи переглянути, ми повинні звернутися до якомога 

більш детального аналізу даних опозицій. При цьому наш огляд буде 

сконцентрований на наступних темах: по-перше, це проблема симетрії між 

людським та нелюдським. Запропонована в 1980-х рр., і пов’язана з 

принципом симетрії Д. Блура, ця методологічна настанова мала довгу та 

неоднозначну історію всередині підходу. Чому від нього відмовляються 

автори, пропонуючи концепти пропозиції та артикуляції, як зв’язуються вони 

самі – це одне з головних питань, що цікавлять нас.  

Симетричний підхід в ANT пов'язаний з кількома іншими дихотоміями. 

Одна з них, це розрізнення між об’єктом та суб’єктом пізнання, проти якого 

також йде Латур та інші його колеги та послідовники. Інша важлива дихотомія 

– між макро та мікрорівнями пізнання. Тут автори підходу пропонують цікаву 

концепцію «чорної скриньки», що дозволяє нам звільнитися від певних 

обмежень поділу на різні сфери аналізу: за допомоги цих концептів 
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визначається, що макроактор є скоріше, мікроактором, але пов’язаним з 

численними іншими акторами, завдяки чому його дії зчиняють більш 

масштабний вплив.  

Пов’язана симетричність і з іншою важливою суперечністю – між 

реалізмом та конструктивізмом, в якій акторно-мережева теорія (принаймні в 

текстах Латура та деяких інших авторів) вступає в полеміку з останнім, 

пропонуючи специфічну рамку конструктивного реалізму. 

 

1.1. Принцип узагальненої симетрії: міждискурсивний аналіз 

 

Одним із парадоксів застосування теоретичних постулатів АНТ як 

методологічної основи для прикладних проектів, є те, що в основу асто 

покладається принцип генералізованої симетрії попри те, що принаймні один 

з ключових теоретиків акторно-мережевої теорії Б. Латур відмовляється від 

нього в своїх працях наприкінці 1990-х років [Акулов, 2018b]. 

 Акторно-мережева теорія залишається цікавим міждисциплінарним 

напрямом, що знаходиться на стику низки соціальних наук, і, зокрема, 

соціології, антропології та філософії. Ми навіть можемо говорити про 

дослідження географії, що використовують напрацювання авторів акторно-

мережевої теорії, і, зокрема. Б. Латура [Evarts, 2011]. Власне, проблематиці 

міждисциплінарного статусу акторно-мережевої теорії (далі – також ANT1) 

також буде присвячена певна частина даної роботи. Власне, Латур 

залишається одним з найвідоміших представників акторно-мережевої теорії, 

незважаючи на той факт, що він не є єдиним автором в даному напрямі (більш 

того, Латура – разом з М. Каллоном – інколи об’єднують під назвою «Паризька 

школа» ANT на противагу «Ланкастерській»2 (Джон Ло, Аннмарі Мол)) 

[Вахштайн, 2005, 2006; Писарев, Астахов, Гавриленко, 2017].  

                                                 
1 Від скорочення англійською actor-network theory.  
2 Інколи можна побачити в роботах представників «Ланкастерської школи» увагу до процесуальності і 

мобільності [Ло, 2006; Laet M., Mol, 2000]. Також для них є характерною увага до практик, як 

непроблематичної і повсякденної діяльності, в якій беруть участь і нелюдські сутності [Мол, 2018 / 2002].  
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Але й також ми мусимо наголосити про іншу важливу проблему, а саме 

ситуацію полідискурсивності ANT. Нижче ми розглянемо декілька 

теоретичних дискурсів всередині акторно-мережевої теорії. Наша теза тут 

полягає в співіснуванні різних теоретичних проектів всередині єдиного 

напряму (в даному випадку - ANT). Навіть тоді, коли деякі з принципів, 

проголошених, зокрема, в концепції Бруно Латура, були, зрештою їм 

відкинуті, або ж трансформувалися, самі проекти симетричної антропології, 

політичної екології були продовжені або ж зазнали інтерпретації з боку інших 

дослідників.  

А головною темою метою нашої роботи є якраз дослідження 

трансформації ANT на прикладі одного з принципів, що протягом тривалого 

часу залишався визначальним для напряму ANT – а саме, принципу 

узагальненої симетрії, який застосовувався в роботах авторів акторно-

мережевої теорії з 80-х рр. [Вахштайн, 2005], і протягом 90-х, але в полеміці з 

Девідом Блуром [Bloor, 1999; Latour,1999б; Вахштайн, 2017] Латур 

проголосив відмову від нього [Latour,1999б]. Чому так сталося, і що прийшло 

на зміну цьому принципу – головні питання цієї роботи. Щоб відповісти на ці 

питання ми торкнемося декількох дискурсів всередині ANT – а саме, 

симетричної антропології, політичної екології та, наостанок, соціологічного 

проекту, який Латур намагався реалізувати головним чином, в книзі 

«Перезбираючи соціальне» [Латур, 2014 / 2005].  

Принцип узагальненої симетрії в акторно-мережевій теорії передбачає 

необхідність розглядати людські та нелюдські сутності, як рівноправних 

учасників дії. Ми розглядаємо та описуємо людей та об’єкти в одних і тих ж 

термінах, не проводячи різницю між соціальним і технічним. Цей принцип 

також іноді отримував додаткові конотати, зокрема, в симетричній 

антропології це стало означати необхідність розглядати не тільки культуру, 

але й природу, і власне, не окремо, а як природу-культуру в множині. Певним 

чином спрощуючи та повідомляючи наперед про деякі аспекти нашої роботи, 
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ми можемо постулювати не лише відхід від звичної дихотомії «природа-

культура» (з якою пов’язується маніфест «Нового Часу не було» [Латур, 

2006а]), але й подальший розвиток в ANT власної політичної та метафізичної 

картини світу, що розгортається в роботах кінця 90-х – початку 2000-х.  

Ключовими пунктами в дослідженні історії принципу узагальненої 

симетрії є перші два дискурси. Насамперед це проект симетричної 

антропології, в програмній роботі якого – маніфесті «Нового Часу не було» 

[Латур, 2006а] – був використаний принцип симетрії (інший привід для 

ознайомлення – саме полеміка з Блуром, принципи «сильної програми» якого 

французький філософ використовував ще на початку своєї діяльності, в своїх 

працях в межах соціології науки). Другий дискурс – це проект політичної 

екології (книга «Політики Природи» [Latour, 2004 / 1999] та, зокрема, стаття 

«Як говорити про тіло?» [Латур, 2015b]), яка ознаменувала собою повільний 

відхід від принципу симетрії наприкінці 90-х років. На нашу думку саме 

політико-екологічний проект Латура стає ключовим в аналізі історії принципу 

симетрії в ANT. Його розгляд має відповісти на друге питання, і, в дещо 

зворотному порядку, на перше.  

Початок принципу симетрії: акторно-мережева теорія та симетрична 

антропологія. Незважаючи на те, що сама назва «симетричної антропології» 

з’явилася в дискурсі ANT лише в 1991 році, насправді витоки симетрії слід 

відшукувати раніше, навіть не за часів перших відомих публікацій в сфері 

соціології науки, і ще до праці «Лабораторне життя: конструювання наукових 

фактів». Один з витоків інтелектуального проекту Латура пов'язаний з його 

знайомством з французькою постколоніальною антропологією, зокрема з 

дослідженнями в колишній колонії Франції Кот-д’Івуар в 1973 році. Латур 

прийняв участь в дослідженні причин проблеми колишніх керівників-

французів знайти собі заміну серед місцевих мешканців. Нас в цьому випадку 

цікавить погляд Латура на декілька асиметрій, що проявлялися у 

антропологічному вивченні мешканців Кот-д’Івуару: по-перше, в аналізі 
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імпліцитно закладалося розрізнення між світоглядами приїжджих та корінних 

мешканців (когнітивні відмінності), а по-друге, розділялися «науковий та до-

науковий способи пояснення» [Latour & WooIgar, 1986, р. 274].  

Інший важливий вплив – актантна теорія А. Греймаса [Греймас, 1983], 

одного з авторів Паризької семіотичної школи (ESP). Цей вплив 

структуралізму парадоксальний тим, що в семіотичних аналітичних 

конструкціях ми розглядаємо окремі знаки (та значення), як такі, що 

здійснюють взаємний вплив (семіотична реляційність [Law, 2009]) Разом з 

тим, ми здійснюємо розділення між значенням, формою та референтом, при 

цьому смисл знаку (значення) залежить від його відносин з іншими знаками, і 

є відносно незалежним від зовнішніх референтів. Мова, система знаків, отже, 

відокремлюється в самозамкнену область, що не об’єднана з матеріальним 

світом, який, в свою чергу, виключається [Напреенко, 2013, с. 77]. Але Латур 

не задовольняється цим, і онтологізує теорію знаків – тепер місце знаку займає 

певна сутність, що може бути матеріальною, або ж нематеріальною, тобто 

(принаймні, в ANT у варіанті соціології науки) за науковими текстами стоять 

не тільки люди, але й об’єкти – лабораторне обладнання, гормон, який слід 

синтезувати, тощо. Дещо багатозначний термін «актант» позбувається 

прив’язки виключно до лінгвістичних, знакових конотатів, і починає 

позначати поза-знакові сутності. Так ми нарешті, підходимо до ключового 

героя нашої розповіді. Так проблематизується асиметрія між людськими та 

нелюдськими учасниками взаємодій.  

Принцип генералізованої симетрії має ще одного з непрямих батьків – 

принцип симетрії Девіда Блура, який наголошує на соціальному контексті 

водночас успішних та неуспішних наукових теорій, які, відповідно, слід 

розглядати в одних і тих же термінах [Bloor, 1976]. Контекст появи власної 

теорії Блура ми полишаємо зараз поза увагою3. В роботі Мішеля Каллона, 

                                                 
3 Принцип симетрії «сильної програми» Блура з’являється, як спроба долання попередніх конвенцій в 

філософії знання, згідно яких (зокрема, є принцип Ларрі Лаудана [Laudan, 1977]) соціологічному вивченню 

підлягати мали б якраз нераціональне знання чи теорії, які зазнали невдачі і яких не було імплементовано.  
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присвяченій взаємодії рибалок, вчених та морських гребінців [Каллон, 2017, с. 

57-58], цей методологічний принцип поширюється на інших актантів, 

включаючи цілком матеріальних та без сумніву нелюдських морських 

гребінців. Ця видозміна мала декілька далекосяжних наслідків: по-перше, 

нелюдські актанти (надалі – об’єкти) отримали рівний онтологічний статус 

поряд з людьми; по-друге, аналізуючи людей та об’єкти, як рівноправних 

учасників взаємодій, Каллон проблематизував дуалізм природного та 

соціального, суспільного; по-третє, запропонований принцип симетрії 

дозволив включити до сфери аналізу поза-інтенціональні сутності, вперше 

(хоча в роботі Каллона це ще не постулюється) стає проблематичною модель 

соціологістського та соціально-конструктивістського пояснення. Разом з тим, 

в самій акторно-мережевій теорії під час ранніх досліджень науки все ще 

зберігається асиметрія між людьми та об’єктами: Пастер все ще виступає 

генералом, який мусить враховувати неінтенціональні сутності – мікробів, 

лабораторії, мікроскопи – але саме йому належить керівна роль в зв’язуванні 

різнорідних акторів, яких він примушує говорити від свого (мікробів) імені і 

на свою (Пастера) користь. В «Ірредукціях» [Латур, 2015а], незважаючи на 

назву та першу з тез «Ніщо не може бути зведеним до іншого», в подальшому 

ми бачимо картину майже маккіавеллієвських суперечок між актантами в 

мережах, які ведуть боротьбу за здатність встановлювати свій власний час. 

Водночас, залишається непроясненим питання про відносини актантів та 

мереж, і співвідношення актантів та категорій інтенціональності та інтересу.  

Проблема асиметрії між людьми та об’єктами стає важливою на початку 

90-х, з виходом маніфесту «Нового Часу не було», в якому Латур постулює в 

більш явному вигляді проблему новочасового розколу між природою, з одного 

боку, та культурою і політикою, з іншого. У суперечці між Томасом Гоббсом 

та Робертом Бойлем, як вважає Латур, ми можемо побачити виокремлення 

політичного та природного в дві різні сфери [Латур, 2006а]. Але проблема 

полягає в тому, що на практиці люди Модерну насправді завжди створюють 
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гібриди, в яких переплітаються політичне, соціальне, природне. Принцип 

узагальненої симетрії виконує важливу методологічну роль в перегляді засад 

антропології, яка має вдовольняти також, блурівській симетрії між пізнанням 

раціонального та ірраціонального знання, і, нарешті, застосовувати свій набір 

методологічних принципів вже до суспільств Модерну, «повертаючись з 

тропіків». Пропонуючи проект симетричної антропології, Латур дає короткий 

огляд засадничих методологічних принципів, на які вона має спиратися: 

симетрії в поясненнях різних концепцій світу, узагальненої симетрії, та увазі 

до власних суспільств, які також слід піддати аналізу. Латура вже не 

вдовольняє роль об’єктів, які вже не є звичайними виконавцями волі людей, 

слугуючи стабілізації суспільства, і, разом з тим, критиці піддається дуалізм 

між ними та людьми, але сама конструкція, ті поняття, що їх пропонує Латур, 

поки що є проміжними, і, напевне, конвенційними – піддавши досить 

спекулятивній критиці новочасовий поділ між людським та нелюдським, 

Латур пропонує явно незавершені та компромісні концепти природ-культур, 

та Парламенту речей, що могли бути додані при створенні не-модерного 

проекту Конституції, всупереч попереднім поділам.  

А отже, недостатньо симетричної антропології в тому вигляді, як її 

завдання були сформульовані в маніфесті Латура. Власне, навіть назва 

«симетрична антропологія» викликала різнорідну реакцію серед самих 

антропологів. Разом з тим, штучним стає не лише сам поділ між об’єктами та 

людьми, але й компромісна стратегія його зняття, що все ще ґрунтується на 

ортодоксальному словнику. 

Політична екологія та проблематизація узагальненої симетрії. Підведемо 

проміжні підсумки: є декілька причин, чому принцип узагальненої симетрії, 

уведений в другій половині 80-х років, відігравав таку важливу роль в ранній 

акторно-мережевій теорії. По-перше, він допомагав розглядати позалюдські 

сутності як учасників дії та описувати їх як повноцінних акторів [Латур, 

2006b]. По-друге, симетричність пояснення створювала підґрунтя для 
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методологічного еклектизму в ANT, дозволяючи знову ж таки, описувати 

різнорідних актантів, і, разом з тим, пояснювати актантів як самоцінних та 

самореферентних і як членів колективів [Harman, 2009]. І, по-третє, 

методологічне зрівняння актантів слугувало в якості фону [Астахов, 2017б], 

для того, щоб побачити асиметрії між ними (коли ми порівнюємо актанта-

людину (Пастера) та актантів-об’єктів (мікробів), ми можемо побачити 

моменти домінування одного з них над іншими). Принцип симетрії дозволяв 

також переключатися між різними контекстами розуміння актантів та 

співвідношення їх можливостей – політичним, науковим, технічним: беручи 

приклад про Пастера, ми бачимо, отже, його, інших лікарів, гігієністів тощо, 

як учасників технічних лабораторних процедур, і як політичні сили4.  

Але з іншого боку, принцип узагальненої симетрії має і свої недоліки. 

Узагальнена симетрія, поширена на неінтенціональні сутності, перестає 

вдовольняти самого Латура, який все більше схиляється до думки про 

відмінність між людьми та об’єктами, які вже важко представляти в одних і 

тих ж самих термінах. В суперечці з Девідом Блуром Латур (2009)  робить 

висновок про недодетермінованість об’єкта – людини, чи іншої сутності:  

Будь-яка сутність, що була задіяна в лабораторії Пастера, може зіграти 

свою роль – від імператора до «сірої речовини». Жодна з них не є суто 

каузальною, і кожна може стати джерелом розрізнення. Жодна з них не 

лише посередник (intermediary), і кожна виступає медіатором (mediator). 

Кожна сутність, людина і не-людина, є частково самореферентною… 

[pp. 124-125]5.  

Іншими словами, акторно-мережева теорія опиняється перед помітним 

ускладненням завдання: як зберегти симетризм, водночас відійшовши від 

                                                 
4 Один з контекстів розуміння самої акторно-мережевої теорії – уявлення про проект Латура, як про 

специфічну політичну теорію, як це роблять Грем Харман [Harman, 2014] та Жерард де Вріє[De Vries, 2007].  
5 Інша тема, яка виходить за межі нашої роботи – відносини між акторно-мережевою теорією та об’єктно-

орієнтованою онтологією Хармана [Харман, 2015], яка також звертає увагу на самореферентність об’єктів, 

але не тільки використовує інші джерела (а саме вчення про інтенціональні об’єкти Гусерля та інструмент-

аналіз Гайдеггера), але й піддає критиці ANT за те, що об’єкт в ній зводиться до своїх відносин з іншими 

об’єктами.  
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методологічних настанов про необхідність рівнозначного «симетричного» 

пояснення об’єктів та людей. Труднощів додає також критика [Латур, 2017] та 

хибне розуміння симетрії, як наділення об’єктів характеристиками людей 

(антропоморфізація). Але інша головна проблема принципу симетрії – 

проблема склеювання в ньому старої дихотомії «суспільного-природного». На 

початку 1990-х років Латур тільки починав будувати свою концепцію, що мала 

б пояснити та систематизувати метафізику світу, в якому була б відсутня 

штучна дилема Природи (що пояснюється через Науку) та Культури. В 

певному сенсі цей проект втілюється в праці 1999 року «Політики Природи», 

присвяченій проекту політичної екології.  

Латур не дає чіткого визначення поняття політичної екології, але 

накреслює в своїй роботі фокус її дослідницьких інтересів: а саме визначення 

поступальної побудови спільного світу, який не виокремлює природні чи 

суспільні елементи. Для цього він пропонує переглянути ключові поняття 

природи, політики і науки, оскільки всі три поняття позначають в мисленні 

самодостатні, відділені одна від іншої сфери, які не взаємодіють одна з одною. 

Але йдеться не тільки про відмову від існуючого дуалізму між природою, що 

об’єднує в собі все поза-суспільне, нелюдське та суспільством, що складається 

з людей. Віддаляючись від того, що він називає модерною конституцією, 

Латур сам вдається до умоглядного експерименту, пропонуючи свою модель 

колективу, що постійно знаходиться в стані розширення та дослідження 

оточуючого світу. Власне, колектив розуміється радше не як утворення чи 

група, а як процес зібрання асоціацій людей та нелюдей. Не тільки межі 

колективу є плинними, адже він включає в себе все більше нових членів, але й 

самі колективи, здається, можуть бути гетерогенними за своєю структурою – 

від держав до малих тіл. Сам колектив знаходиться в складних відносинах із 

так званою «зовнішньою реальністю», яка постачає нових членів – нових 

гетерогенних асоціацій, для визначення яких використаний термін 
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«пропозиція»6. Латур використовує поняття «артикуляції» для позначення 

складного процесу з’єднання окремих пропозицій7.  

Межі колективу постійно змінюються з його розширенням та прийомом 

до свого складу нових членів. Цей процес прийняття та сортування пов’язаний 

з дією нових трьох видів (трьох палат) політичної влади – як їх називає Латур, 

влада включати (power to take into account), влада впорядкувати (power to put 

in order) та влада відслідковувати (power to follow up).  

Перший з видів влади [Latour, 2004/1999, pp. 102-108] охоплює процедури 

пошуку нових сутностей (perplexity), що претендують на місце в колективі. 

Інша його роль – в забезпеченні відкритого спілкування усіх зацікавлених 

сторін, що унеможливлює самовільне обмеження допуску нових сутностей до 

колективу (consultation). Другий вид влади виконує обов’язки ієрархізації 

(hierarchization) та інституціоналізації (institutialisation), що передбачає 

обговорення тих ефектів, що справляють нові відкриті сутності на існування 

колективу. Ці обговорення завершуються прийняттям нового гібриду в даний 

колектив, чи, навпаки, його відкиданням. В утвореній системі розподілу влади 

Латур визначає ролі вчених, політиків, економістів та моралістів в кожній з 

чотирьох задач в межах даного розподілу влади.  

Але результати діяльності перших двох видів влади були б тимчасовими, 

і ненадійними в разі відсутності великого апарату, відповідального за нагляд 

над цими процесами, та ведення протоколів, і зберігання інформації за 

результатами випробувань. З іншого боку, колектив мусить вступати в тривалі 

перемовини з сутностями за його межами. Тому колективу потрібний третій 

тип влади [Latour, 2004/1999, pp. 200-209] – назву якого важко однозначно 

                                                 
6 Термін, запозичений в А. Н. Уайтхеда [Уайтхед, 2009]. Однією з ключових для акторно-мережевої теорії 

завжди була метафора переговорів, перемовин, що поширюється на неінтенціональні сутності. Термін 

«пропозиція» є широким, і радше, інструментальним, і може позначати як велику гетерогенну асоціацію, що 

складається з багатьох елементів, і (вірогідно) окремий елемент. Процес включення пропозиції до колективу 

є складним (про це піде мова нижче), і потребує від пропозиції певної артикуляції.  
7 Термін «артикуляція» також є неоднозначним. Він позначає, схоже, процес включення пропозиції до 

колективу , і має подвійне значення: як здатність пропозиції зазнавати вплив інших асоціацій в колективі та, 

водночас, здатність здійснювати вплив на них. В якості прикладу Латур використовує роботу носа зі 

сприйняття запахів та ароматів і використання цієї особливості сприйняття в парфумерній індустрії [Латур, 

2015б]. Здається, що саме тут відтворюється попередня схема з актантів та мереж.  
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перекласти з англійської. Слова «відслідковування» чи «відстеження» будуть 

досить приблизними. В колективі є спеціальні професії, які здійснюють цю 

гілку влади – адміністратори та дипломати.  

Отже, проголосивши в 1991 році про необхідність зняття дуалізму 

«природи-культури», Латур накреслив короткий політичний та метафізичний 

каркас а-модерної конституції лише через вісім років. Але все одно 

залишається питання балансу між гетерогенними актантами. Ухил в бік 

філософії Уайтхеда [Уайтхед, 2009/1933] та схема «колектив-пропозиції» 

підкреслює декілька речей: по-перше, це спроба замінити дихотомію 

«природа-культура» іншою концептуальною схемою. По-друге, таким чином 

Латур намагається визначити, що люди та об’єкти не є подібними, і між ними 

існує серйозна різниця. А отже, їх неможливо описати в одних категоріях. По-

третє, таким чином він намагається відійти від ореолу невизначеності навколо 

симетрії, - наприклад, проблеми антропоморфізації об’єктів. Розглядаючи 

роботи Латура, ми можемо побачити, що питання домінування актантів-

людей, чи, принаймні, їх переваги над іншими сутностями все ще є актуальним 

для ANT.  

Отже, принципова різниця між різнорідними актантами, що 

підкреслюється в роботах Латура, і наголос на самореферентності об’єкта, з 

одного боку, та концепція колективів та пропозицій, які є краще або гірше 

артикульованими один щодо іншого, вірогідно, є різними та суперечливими 

стосовно одна одної концепціями. Відповідно до першої, ми зісковзуємо до 

майже харманівської концепції об’єкта, як нередукованого до своїх відносин з 

іншими об’єктами/актантами8. Якщо ж ми розглядаємо світ з колективів та 

пропозицій, ми поступово приходимо до реляційної концепції актантів, які в 

кінцевому підсумку розчиняються в відносинах з іншими.  

Ще одна з суперечностей, міститься в дихотомії «актант-мережа» (а саме 

– у можливості одного актанта бути актантом в кількох мережах та в 

                                                 
8 Власне, так і починалися «Ірредукції» - з тези про неможливість зведення одних сутностей до інших.  



 

 

30 

 

структурних особливостях окремої мережі), що з’являється в акторно-

мережевій теорії ще в текстах 80-х років. Вона не вирішується відмовою від 

узагальненої симетрії. В намаганні її вирішити, вводиться концепт «плазми» 

[Латур, 2014/2005, стр. 332-340] в пізній праці «Перезбираючи соціальне» (що 

має охопити сутності, не включені до безпосередньої взаємодії, чи такі, що 

випадають після неї з мережі), але й він залишається нерозробленим.  

Акторно-мережева теорія зазнала критики через проведення симетрії між 

людьми та нелюдьми [Collins & Yearley, 1992], проте він відіграє важливу 

методологічну роль, яка полягає в розв’язуванні багатьох дихотомій, які 

проблематизували автори напряму – найбільш важливі з них – суб’єктно-

об’єктна, макро-мікро, між сконструйованим та реальним, а також дихотомія 

включеності – того, що є всередині чи поза мережею. І тут постає питання про 

те, як саме вирішуються опозиції в роботах підходу. В подальшому ми 

зупинимося на цих дихотоміях більш докладно.  

 

1.2. Полеміка ANT з бінарними опозиціями 

 

Отже, ми прагнемо вирішити декілька питань: по-перше, це питання того, 

як відбуваються спроби зняття бінарних опозицій в роботах теоретиків 

акторно-мережевої теорії. Вочевидь, це відбувається по-різному, в кожній 

конкретній ситуації, але як? По-друге, це питання, як ці проблеми пов’язані з 

проблематизацією дуалізму природи та культури? Як саме вони допомагають 

в вирішенні цього розділення? І, по-третє, нас цікавлять різні проблеми, що 

виникають при вирішенні даних опозицій. Відповівши на ці питання, ми 

перейдемо до проблематизації поняття актантів та їх характеристик в різних 

концепціях напряму ANT.  

Першою опозицією, яку ми розглянемо, утворюють суб’єкт та об’єкт. 

Поділ на суб’єкт та об’єкт в широкому сенсі – стосовно не тільки пізнання – 

одна з перших опозицій, що зазнала критики з боку ANT. В цьому автори 
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підходу, і зокрема, Латур та Каллон, виступають також проти соціально-

конструктивістського бачення світу: розподіл на суб’єкт та об’єкт є 

асиметричним, адже об’єкт втрачає всі ознаки агентності, і стає виконавцем, 

або ж екраном дій, мотивів та бажань суб’єкта-агента. Так ми можемо 

побачити опозицію за ознакою агентності: суб’єкт має право на дію, в той час, 

як об’єкт є позбавленим нього. Іншою проблемою конструктивізму є його 

редукціонізм: відкидаючи попередні есенціалістські підходи, сам 

конструктивізм опиняється сам не позбавлений редукціоністської логіки – 

будь-яка сутність може виявлятися конструктом суспільства, групи, 

соціальних позицій вчених тощо. Таким чином відбувається зведення одних 

сутностей до інших. 

Отже, суб’єктно-об’єктна дихотомія в конструктивізмі має два головні 

недоліки: асиметричність агентності та соціальний редукціонізм. Тож той чи 

інший феномен – відкриття в науці, в релігійному житті – пов’язується з дією 

різних соціальних сил – груп, акторів, суспільства (в подальшому Латур 

звернеться до самого поняття суспільства в роботі «Перезбираючи соціальне») 

[Латур, 2014/2005]. Ще одним з наслідків такої дихотомії є повне, або ж 

часткове виключення об’єктів з поля зору дослідника, чи, в певному сенсі – 

однобічне уявлення про них, як результат дії певної соціальної сутності (так, 

коли ми аналізуємо відкриття того чи іншого винаходу, ми, як соціологи, 

розглядаємо особливості співвідношення тих чи інших соціальних груп, 

причетних до цього, або ж ті чи інші переконання авторів винаходу). Інші 

аспекти, боки, відносини об’єктів виключаються нами з дослідження, при 

прийнятті специфічної конструктивістської рамки.  

А тому, приймаючи антиконструктивістську позицію, ми не можемо 

просто «приписати» іншим сутностям агентність: ми маємо, разом з 

асиметрією, позбутися специфічного есенціалістського бачення. Теоретична 

програма, що включала б наділення сутностей агентністю була б неповною без 

цього, адже все одно зводилася б до редукціоністського бачення взаємодії 
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суб’єкт-об’єкт, навіть за умов надання об’єктам ширших прав. Тому, по-

перше, «об’єкти» наділяються здатністю діяти, а, по-друге, в одному з перших 

теоретичних текстах ANT – «Ірредукціях» з’являється теза про незведеність 

одного об’єкта, сутності до іншої.  

Власний теоретичний словник Латура включає, втім якомога більш 

нейтральні терміни – сили, ентелехії тощо. В певному сенсі, ми можемо 

говорити про запозичення в Дельоза та Гваттарі, зокрема, їх концепту 

«різоми» [Делез & Гваттари, 1996], але одним з головних джерел власного 

теоретизування у випадку Латура стає семіотична концепція Паризької школи 

семіотики, яку очолював А. Греймас. До неї ми звернемося пізніше, але саме 

в ній Латур запозичує для себе термін «актант», що в подальшому набув 

поширення в його теорії, замінюючи інші терміни. Сам по собі актант в 

Греймаса виступає як предмет (або істота), що здійснює акт (дію) або 

піддається дії. Визначення актанта є в Греймаса досить суперечливим іноді в 

різних текстах, та іноді не дуже зручним для Латура (іноді «актант» 

вживається і стосовно розподілу суб’єкту та об’єкту) [Греймас, 2000]. Але, що 

може давати нам визначення актанта, що ми щойно процитували?  

По-перше, воно є універсальним і дуже широким: включає людські та 

позалюдські сутності. По-друге, в ньому не вирізняється чітко дихотомія, про 

яку йде мова в даному розділі: не виокремлюються ті, хто діє, і ті, що 

переживають дію інших. Вони є рівноправними.  

Але такий симетризм не припускає глобальну рівність будь-яких 

сутностей. Тобто світ не є позбавленим асиметрій – будь-яких, економічних, 

культурних тощо. Але ми не можемо тепер говорити про певну нерівність чи 

асиметрію, як заздалегідь відому, нам слід її встановити. Скоріше, цей 

принцип є методологічним, адже завдяки ньому ми розглядаємо сутності, як 

такі, що можуть мати рівну можливість діяти, а вже згодом ми аналізуємо 

асиметрії між ними. Це одна з особливостей принципу симетрії, про який мова 

піде згодом: він використовується в якості фону для пошуку асиметрій. При 
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цьому, говорячи про сутності, не можна сказати, що вони є непомічені, 

«латентні» чи такі, що діють поза ситуацією. Навпаки, опис та навіть в 

певному сенсі каталогізація цих сил, що здійснюють вплив, стає однією з 

головних задач в дослідженнях акторно-мережевого підходу.  

Отже, ANT займає антиесенціалістську позицію: будь-який об’єкт, чи 

сутність не можна пояснити через інший. Але він не існує сам по собі, 

незалежно від інших. Будь-які об’єкти існують лише у взаємодії один з одним, 

у відносинах. В ранній ANT панує специфічна реляціоністська концепція 

актантів: ніщо не існує поза взаємодією. Численна критика цієї концепції 

призвела в подальшому до появи концептів «тропи» та «плазми», в яких Латур 

намагається осмислити та включити ті феномени, які не входять в даний 

момент до відносин.  

Друга опозиція фіксує бінарність мережа/поза мережею або внутрішньо-

мережеве та поза-мережеве. Власне, з появою «плазми» пов’язана інша 

важлива опозиція, яку проблематизують теоретики ANT, вона може 

називатися по-іншому: «внутрішнє-зовнішнє». Це важлива опозиція для 

теоретиків ANT, і водночас, вона є і дуже проблемною для напряму. Але про 

проблеми ми розповімо трохи згодом, а зараз займемося власне самими 

формулюваннями.  

Проблема відносин мережі та зовнішнього середовища постає ще в 

роботах ранньої ANT, яка займалась дослідженнями науки. Разом з 

розрізненням суб’єкта-об’єкта, інше розділення – між самими дослідженнями 

та їх оточенням – викликало спротив в авторів напряму, адже «контекст» в 

соціологічній інтерпретації здобутків тих чи інших наукових досліджень часто 

використовується, як вирішальний чинник, що їх визначає9. Наприклад, в 

соціальному конструктивізмі, як зазначалося вище, саме соціальний контекст 

                                                 
9 Так, наприклад, в працях Единбурзької школи розглядалася наука френологія, причому важливими та 

вирішальними чинниками її розвитку вважалися соціальні передумови. Одним з точок конфлікту між 

Девідом Блуром, одним з найбільш відомих представників Единбурзької школи та Латуром полягає в 

проблемі пояснення: «соціальні причини» та «суспільство», які стають за Блуром останньою інстанцією, 

кінцевою причиною тих чи інших феноменів наукового життя, для Латура є незадовільними.  
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відіграє важливу роль в інтерпретації результатів, що пов’язуються з 

діяльністю тих чи інших агентів, груп, тощо. Натомість, автори ANT 

пропонують концепцію мереж, що представляють собою зв’язаних один з 

одним акторів, що здійснюють вплив. Внаслідок цього відбувається суттєва 

зміна: по-перше, кожна з мереж є відносно замкненою, та самореферентною, 

контекст зникає, але зовнішнє, поза-мережеве залишається, переживаючи 

вплив зсередини мережі. По-друге, актант є власне актантом лише, діючи в 

межах даної конфігурації людей/нелюдей; коли він перестає діяти (або коли 

він ще не починає діяти), він опиняється поза мережею.  

Така концепція має декілька проблем – по-перше, незрозуміло, як і звідки 

до мережі вступають нові актанти. А, по-друге, виникає загальна проблема 

концептуалізації поза-мережевого, як в спатіальному, так і в темпоральному 

сенсі. Нескоординовані спроби концептуалізації просторово-часових аспектів 

в Латура не допомагають у вирішенні цих питань, як і концепт «плазми», який 

був створений у відповідь на критику. «Плазмою» в роботі «Перезбираючи 

соціальне» стає все те, що не включене в мережу в даний момент, але може 

бути задіяне, включене, або ж «випало» з мережі. Власне, все те, що не входить 

до мережі, до взаємодій актантів, є плазмою. Проблема концепції «плазми», на 

нашу думку пов’язана з її нерозробленістю – з тим, що феномени, які не 

входять до мережі розглядаються, як просте нагромадження сутностей, які не 

входять до мережі. Тут ми маємо декілька неясностей. По-перше, постає 

питання, що таке мережа, і як вона будується, і, наприклад, яка роль 

дослідника в ній – чи він приймає участь, тобто входить до неї, чи створює її 

сам, у спробі відстежити дії різнорідних актантів, яких він прагне дослідити. 

Звідси відповідне питання стосовно плазми – як вона визначається, і ким. По-

друге, як відбувається залучення актантів до мережі, і як саме вони 

проявляють свою агентність? І коли вони виходять, випадають з мережі назад?  

У випадку дихотомії мережа-поза-мережеве багато неясного. Якщо 

мережа сама створює описи себе та визначає, що входить до неї та що ні, ми 
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опиняємося перед проблемою її «ізоляції». Таким чином, мережа стає 

самозамкненою та її відносини з оточуючим середовищем в аналізі – це власне 

«білі плями». Причому досить швидко ця проблема ускладнюється, і 

перетворюється в «ізоляцію на користь найбільш могутніх актантів», які 

займають асиметричні позиції в мережі.  

Тут також проблематичною стає роль дослідника-творця описів мереж. 

Хто він? Яка його роль? Чи створює він зовнішнє та внутрішнє мережі? Чи 

саме мережа утворює себе та дистанцією себе від поза-мережевого? В цьому 

багато незрозумілого.  

Слідом за цією проблемою йде інша: як взагалі розуміти взаємодії різних 

мереж? Чи вони залишаються окремими чи «зливаются» в нове утворення? Як 

взаємодіють локальності, що їх утворюють актори «на місцях» та «в часах»?   

Нарешті ще однією дихотомією стає розрізнення між реальним та 

сконструйованим. В цьому представники ANT намагалися відійти від чисто 

соціально-конструктивістського бачення, в якому, як ми вже розповідали, 

існує нерівність між суб’єктом та об’єктом, в якому останній практично 

цілком визначається діями першого, причому роль самого конструктора 

залишається непроясненою, адже в соціальному конструктивізмі ігноруються 

інші актори, інші об’єкти та люди, що беруть участь в створенні. Таким чином, 

говорячи про те, що певне явище є сконструйованим, ми забуваємо про сам 

процес конструювання, і, перебільшуючи роль одних чинників (що мають 

«соціальну» природу), ігноруємо інші [Акулов, 2018а].  

А тому, по-перше, ми повинні приділяти увагу саме процесу того, що 

відбувається, коли конструюється щось (вже перша з робіт Латура – в 

співавторстві з Стівом Вулгаром – в певному сенсі була присвячена 

етнографічному опису здійснення наукових досліджень в лабораторії Солка) 

[Latour B. & WooIgar, 1986], а, по-друге, придивлятися до інших, позалюдських 

сутностей, що також беруть участь в здійсненні конструювання. Тобто інтуїція 

практиків ANT тут пов’язана з уявленням про постійне сумісне 
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конструювання, в якому, знову ж таки, і людина і не-людина уявляються, як 

актанти, що створюють разом. Результат їх сумісної діяльності – та чи інша 

конструкція, система, - сам стає реальним, у відповідності до інших актантів, 

звязків. Власне, реальним для авторів ANT є те, що має більше чи менше 

сполучень з іншими актантами – його реальність є вищою, якщо сполучень 

більше, і менше, якщо таких сполучень також менше. З цим пов’язано і те, що 

«конструкція» не виникає одномоментно, але, навпаки, з’являється внаслідок 

тривалого процесу конструювання. В свою чергу, процес може закінчитися 

появою саме цієї конструкції, а може мати інший результат: конструюванню 

властива контингентність, і вірогідність можливих альтернатив наявній 

конструкції. Вже утворившись, конструкція все ще залишається не застиглою 

в граніті, а дуже нестабільним утворенням, яке може втратити союзників, чи 

окремі свої частини, складові, і тому постійно потребує підтримки та 

допомоги. 

Інша опозиція, яку проблематизують теоретики акторно-мережевого 

підходу – відносини між макро та мікро рівнями суспільства. Обидва рівні, як 

вважають автори, передбачають розрив та подальшу субстанціалізацію 

відносин між рівнем великомасштабних подій та рівнем міжіндивідуальних 

взаємодій. Ці феномени мають свою специфічну структуру та функції, і канали 

зв'язку з іншими подібними речами. Таке пояснення втрачає, по-перше, 

детальний аналіз зв'язків однієї мікро-події з іншими, по-друге, залишається 

обмеженим культурними та іншими детермінантами, розуміючи їх при цьому 

доволі широко, а іноді і без детальної концептуалізації. По-третє, залишається 

недостатньо з'ясованою конструктивна роль «мікро», як специфічної змішаної 

матеріальної інфраструктури в передачі та запозиченні і наступній 

трансформації повідомлень з боку інших місцин.  

Натомість, ANT походить з уявлення про актанти, які спершу є 

онтологічно рівними друг з другом. І вже потім, вступаючи до взаємодії, 

починають утворювати союзи з іншими, і чим більш потужним є кожен з 
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союзів, тим більше в нього шансів стати «непроблематичним цілим» – 

«чорною скринькою», яка передбачає наявність відносно міцних союзів 

всередині. В певному сенсі, «чорна скринька» виступає «мікро»-феноменом – 

наприклад, якщо брати ранні наукові приклади ANT, то це є лабораторія з 

усіма об’єктами, персоналом тощо.  

Що нам дає акторно-мережева теорія, коли ми розглядаємо локальне в 

його зв'язку з іншими подібними? По-перше, в акторно-мережевій теорії 

постулюється існування багатьох локальних мереж, а отже змінюється 

дихотомія-протистояння "мікро" та "макро". По-друге, використання 

концепту "мережі" стає в нагоді у випадку з ситуацією, коли ми маємо 

розглядати не культурні універсалії, а матеріальні об'єкти. Акторно-мережева 

теорія робить об'єктом аналізу гетерогенні мережі, які складаються з живих та 

неживих об'єктів, які утворюють ситуацію взаємодії. По-третє, дія перестає 

бути локалізованою в просторі та часі, перестає бути одиничною, а 

поширюється, передається крізь мережі.  

В ANT пропонується темпорально-просторова організація окремих 

«мікро», які утворюються внаслідок розвитку гетерогенних мереж, утворених 

акторами на зовсім різних територіях. Те, що раніше називалося "мікро" та 

"макро" – в ANT виступає як специфічні мережі. Різниця між "мікро" та 

"макро" – різниця за критерієм кількості та надійності мережевих зв'язків з 

іншими середовищами. Просторово «макро» звужується в Латура, наприклад, 

до майданчику Уолл-стріт, який опиняється своєрідним розрахунковим 

центром, що поєднує багато різних локальних осередків – штаб-квартири 

банків, фінансових організацій, інформацію в ЗМІ. Співвідношення мікро- та 

макро- починає замінюватися горизонтальним співвідношенням гетерогенних 

мереж, відрізняючись кількістю та надійністю зв'язків однієї з іншими.  

Ми звільняємося від культурних та економічних значень, що їх 

приписують об'єкту культуро-центричні теорії: "Макдональдс" перестає 

відігравати роль "вестернізатора" наших культурних практик, але 
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перетворюється на мережу відносин – всередині великого торгівельного 

комплексу, біля автостоянки, як точки прикладення тих рецептів взаємодії з 

ним, що їх створюють місцеві мешканці, проїжджі, робітники закладу. Ми 

розглядаємо його, вже не як об'єкт культурного значення, що стає елементом 

великої культурної системи, а вплетеним в мережу матеріальних зв'язків. І тут 

ми можемо зіткнутися з феноменом множинності проектів використання 

"Макдональдсу" – як об'єкта сімейно-світкових відносин, як місця, де можна 

перекусити в дорозі.  

Власне, територія, колишня ознака локального навіть перестає бути 

місциною, де розташований або актант або певний набір акторів, частина 

більш протяжної та розгалудженої мережі, воно саме є актант: майданчик 

Уолл-стріт [Латур, 2014/2005] чи шкільна аудиторія представляють собою 

приклади локального, які за допомогою гетерогенних мереж пов’язуються до 

інших мереж та місць (біржі, інші аудиторії). Це вже не стільки арена боротьби 

– принцип "генералізованої симетрії" вимагає признати за матеріальним 

майданчиком роль учасника соціальних взаємодій.  

Одна і та ж територія вміщує в себе декілька актантів, що є спів-

присутніми та належать до різних мереж – візьмемо приклад шкільної 

аудиторії, обладнаної комп'ютерами: локальне, як частина Всесвітнього 

павутиння, локальне, як частина специфічної "шкільної" мережі, що 

складається з шкільної будівлі, кабінету директора, інших аудиторій їдальні. 

А така школа, дуже спрощуючи, сама стає елементом мережі закладів 

середньої освіти. Тут цікаво відмітити наступний аспект: локальне може бути 

множинним: на одній території знаходяться декілька актантів з різних 

гетерогенних мереж.  

Вони зв'язуються один з одним, виконуючи роль медіаторів, а отже 

«мікро» перестає бути самодостатнім: зв'язки мереж між собою запобігають 

утворенню ізольованої системи, що здатна самостійно підтримувати себе. 
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Проте насправді, відносини того, що є в мережі і того, що залишається поза 

нею, стають проблемою акторно-мережевого підходу та об’єктом для критики.  

 Але в той ж час ми можемо бачити велике розмаїття «чорних скриньок» 

та мереж, замість попередньої дихотомії рівнів аналізу: рішення, що його 

пропонує Латур, стає дещо асиметричним: замість «макро» ми говоримо про 

велику кількість з’єднаних один з одним «мікро». В деякому сенсі, коли ми 

говоримо про ситуативність (situatedness), як це робить А. Мол, ми також 

говоримо про окремість та зв’язаність місць.  

Проте і тут ми маємо проблеми, про які йшла мова раніше: як 

сполучаються локальності? Які закономірності чи тенденції у звязку акторів 

один з одним та лкальностей одна з одною? Якщо мережа створює свій опис 

чи дослідник створює її  опис, то як саме тоді вона передбачає інші мережі? 

Щоб хоча б частково відповісти на ці питання, Латур створює концепт 

«плазми», який мав би охопити поза-мережеві сутності.  

Отже, в підсумку, як працює уся різноманітність способів вирішення 

бінарних опозицій в межах симетрії?  

Симетрія між природою та культурою, між людськими та нелюдськими 

акторами, дозволяє нам в однакових термінах описувати актантів, що є 

гетерогенними, та їх взаємодію. Спершу актанти уявляються, як рівні, а 

асиметрії між ними, що виникають внаслідок випробування сил, є предметом 

розгляду. Будь-який актант може створювати нові союзи, виходити з них, і, 

відповідно від цього залежить його сила. Тобто, таким чином, він не є ані 

суб’єктом ані об’єктом, чи, принаймні, може стати таким лише внаслідок 

тривалого процесу. А його здатність утворювати союзи вже стосується іншої 

дихотомії, «мікро-макро». В межах підходу навіть окремий актант може бути 

розглянутий, як мережа інших актантів.  

Найбільш сильні утворення, альянси – найбільш міцні конструкції, і в 

цьому проявляється вирішення іншої дихотомії – між реалізмом та 

конструктивізмом. Тобто, як зазначає Астахов, ми маємо свого роду 
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«градієнт», в якому одні конструкції є більш міцними, більш реальними, інші 

– менш [Астахов, 2017b]. Так відбувається внаслідок, знову ж таки, 

випробування сил актантів. Утворенню аспірину передували тривалі дії різних 

учасників – хіміків-експериментаторів, великих фармацевтичних компаній, 

різні методики та способи отримання, рецепти. Зараз аспірин стає реальним, 

як і індустрія його виготовлення та розповсюдження, що є складеною з 

багатьох актантів. Те, що є в мережі, що вступає у взаємодію, випробовується, 

стає елементом мережі, тобто внутрішнім.  

 

1.3.  Принцип симетрії та проблема актантів: що здійснює дію?  

 

Підіб’ємо проміжні висновки: ми зробили короткий нарис історії 

принципу симетрії, від його початку, і до кінця 1990-х рр., коли відбувається 

декларативна відмова від самого принципу, але залишається питання – чи ми 

відмовляємося від самого симетризму? Інша важлива проблема залишається з 

поняттями артикуляції та пропозиції в новому проекті Латура – що 

відбувається з ними, і як вони пов’язані з концепцією часу та реляційністю? 

На ці питання ми спробуємо дати відповідь в наступному підпункті, а зараз 

займемося іншою важливою проблемою: симетрією та актантами, які 

здійснюють дію. Співвідношення між актантами в процесі взаємодії 

залишається важливим, адже саме між актантами встановлена симетрія, і тому 

для нас важливими стають такі питання: як встановлюється симетрія? Як 

виникають асиметрії? Що відбувається з актантами? І що взагалі є актантом? 

Останнє питання є гарною нагодою згадати дискусії, що виникли в 90-х. рр.  

На початку розділу ми вже згадували про складні відносини між акторно-

мережевою теорією та семіотикою, і зокрема, концепцією А. Ж. Греймаса, 

очільника Паризької семіотичної школи (ESP). Наразі нам слід зупинитися на 

цьому, і, перш ніж розглядати симетрію в співвідношенні з актантами важливо 

здійснити невеличкий історичний екскурс назад, щоб зрозуміти ґенезу поняття 
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актанта, актора, разом з поняттями наративу та наративної програми. Такий 

погляд допоможе нам краще зрозуміти зв'язок ANT з семіотикою, а також 

прояснить історію самого напряму, особливо на початку розвитку, ще в якості 

соціології науки. В подальшому нас цікавлять поняття мережі, та специфічних 

квазі-об’єктів та квазі-суб’єктів. Спершу ми дамо короткий нарис основних 

понять та концепції актантів Греймаса, та поговоримо про наративну 

програму, а згодом перейдемо до теоретичного ходу Латура з онтологізації 

теорії актантів.  

Семіотична концепція Греймаса бере початок в 50-60-хх рр. Існує 

декілька праць, присвячених взаємозв’язку Греймаса та Латура, і, власне, 

впливу семіотики на акторно-мережеву теорію, а тому ми не збираємося 

робити детальний опис концепції Паризької школи. Важливо показати в 

стислому виді її певні співпадіння та відмінності від деяких інших відомих 

семіотичних підходів, зокрема Ф. де Соссюра, Ч. Пірса та ін. По-перше, сама 

мова в семіотичних концепціях Соссюра та Греймаса уявляється як більш-

менш самодостатня система відносин «тут і зараз» - в певний момент часу. 

Тобто, мається на увазі, що «зовнішні» по відношенню до текстів чинники 

(історичні події, процеси тощо) не розглядаються семіотиками, значення має 

лише текст, як такий. По-друге, значення в тексті розглядається саме по собі, 

у відриві від зовнішніх референтів. Таким чином, для Греймаса важливими є 

текстуальні відносини та розрізнення між окремими елементами тексту. Він, 

спираючись також на ідеї Луї Єльмслєва, розрізнює зміст (позначене) та вираз 

(позначення), а також форму та субстанцію. Аналізу Греймас піддає власне, 

формальні аспекти змісту та виразу – певний синтаксис та акустичний патерн, 

а також специфічна граматика всередині певного дискурсу, в якому робиться 

певне висловлювання. Тобто, аналізу Греймас піддає самі тексти, залишаючи 

за дужками всі інтенції та наміри авторів чи аудиторії. Греймас розглядає мову 

в перформативному контексті, як певні мовленнєві виконання.  
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Нас цікавлять поняття актантів, акторів, наративу та наративних програм. 

Наратив виступає, як певна часова послідовність певних дій, що їх здійснюють 

актанти. Актантом за Греймасом є одиниця наративної граматики, і власне, в 

межах наративної граматики розглядається певна конфігурація відносин між 

актантами, як синтаксичними одиницями тексту. Актант – розуміється, як те, 

що здійснює дію або те, що стає об’єктом дії. Тобто, актант вступає до 

специфічних взаємодій з іншими актантами всередині висловлювання, він 

може боротися, вступати в союзи, уникати відповідальності. Греймас 

виокремлює наступні типи актантів: суб’єкт, об’єкт, відправник, отримувач, 

опонент та помічник.  

З трансформацією (або зміною модальності актанта) пов’язане поняття 

наративної програми. Греймас визначає її таким чином: «елементарна 

синтагма наративного (оповідного) синтаксису на поверхневому рівні, яка 

утворена висловлюванням дії (énoncé de faire), що керує висловлюванням 

стану (énoncé d'état).» Вступаючи у взаємодію, актанти здійснюють вплив один 

на іншого, і, відповідно, стан актанта, якого піддано впливу, може 

змінюватися, або ж змінити модальність. Греймас окремо розрізняє 

висловлювання дії (модалізація) та висловлювання стану (опис). В першому 

випадку ми маємо справу з актантом, як діяльним суб’єктом, що здійснює дію, 

а в другому актант є об’єктом, що піддається дії. Висловлювання дії та стану 

в поєднанні – як висловлювання стосовно зміни стану під впливом дії – 

утворюють наративну програму. 

Історію того, як саме відбулося знайомство Латура з семіотичною 

концепцією ESP ми опустимо10. Нас цікавлять лише стадії використання 

концепції Паризької школи в його працях, адже це в певному сенсі тривалий 

процес. В перших текстах ми маємо справу з описами процедур в наукових 

лабораторіях та аналізом наукових текстів. Для нас важливо те, що тексти 

розглядаються семіотиками, як самоцінні, у відриві від зовнішніх контекстів: 

                                                 
10 Історіографічна та біографічна інформація див. [Shmidgen, 2015].  
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інтенцій авторів, соціального походження авторів, подій зовнішнього 

(стосовно наративів) життя тощо. Свого роду «семіотична байдужість» 

[Напреенко, 2013] – в подальшому, вже в роботах кінця 1970-х рр. Латур та 

його колеги розглядають наукові тексти так само, як і тексти літературні, в 

яких саме відносини між актантами тексту є вирішальними для аналізу. 

Відповідно, в роботах того періоду важливим є дослідження того, як саме 

організовуються актанти та відносини всередині наукового тексту, те, як 

відбувається взаємодія між текстами та те, як одні тексти включають в себе 

інші тексти (зокрема, за допомогою цитат).  

В роботах цього періоду робляться припущення про певні поза-

текстуальні реалії – боротьбу за визнання, авторитет, що втілюється в тому, як 

саме науковці вибудовують свої тексти. І. Напреєнко слушно зауважує, що 

«Факти конструюються у вигляді текстів - і існують в мережі текстів. Таким 

чином, тут Латур вперше в зародковому вигляді формулює ідею, яку згодом 

розвине до масштабів онтології: світ не є текст, але в рамках наукового 

дослідження сказати що-небудь про текст можна тільки у вигляді іншого 

тексту» [Напреенко, 2013, с. 80]. Таким чином, ми можемо говорити, що факти 

продукуються, штучно створюються в лабораторіях, всупереч тим описам, в 

яких факти «існують» незалежно від досліджень, що їх «виявляють». Факти 

існують в їх описах, які допомагають їх створювати: «науковий факт 

конструюється як поступове наближення до «твердження п'ятого типу», тобто 

до дескриптивного твердження, «констатації факту», і це наближення 

насичено риторикою (тобто дипломатією, політикою)».  

Факти народжуються, і поступово стають сильнішими – під час утворення 

науковцями нових альянсів та союзів, що допомагають утворити більш або 

менш сильну або слабку конструкцію. В даному випадку семіотика виступає 

одним з інструментів аналізу текстів як елементів стратегії утворення альянсів. 

Але в цей час все ще зберігається розрізнення між текстуальними та поза-

текстуальними реаліями: до уваги Латура та його співавторів потрапляють 
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лише наукові тексти, науковці, та їх лабораторії. Таким чином можна говорити 

про розрізнення та збереження тих дихотомій, про які ми писали вище – між 

суб’єктом та об’єктом, та між природою та суспільством, як незалежними одне 

від іншого.  

В текстах середини 80-х відбувається поворот: в трактаті «Ірредукції» йде 

мова про сумісне конструювання реалій – як людиною, так і non-human: саме 

тут онтологізується греймасівська теорія актантів, під якими розуміються і 

вчені, і лабораторне обладнання; вже проговорюється відмова від 

уніфікованого однолінійного пояснення (через «соціальні умови») того чи 

іншого феномену наукового життя. Таким чином, певне явище відбувається не 

завдяки «контексту», «соціальним відносинам», «свідомості», але через 

взаємодію різнорідних ентелехій, що здійснюють вплив одна на одну, 

намагаючись утворити союзи. Вони можуть вступати у взаємодію, але наперед 

жодну з них не можна пояснювати через іншу (тобто вдатися до редукції). Для 

опису взаємодії між ними Латур, слідуючи за Греймасом, вдається до 

метафори випробування сил, в якому актанти вступають в боротьбу за вплив.  

Більш детальний нарис семіотичного повороту в ранній ANT можна 

подивитися в інших роботах [Hoestaker, 2005; De Vries, 2016; Michael, 2017]. 

Для нас важливо зробити підсумок: впродовж 80-90-х рр. поступово 

відбувається перехід до специфічного розуміння певного явища, як системи 

знаків, та актантів, які знаходяться у взаємодії один з одним. Це означає, що 

про перебіг взаємодії не можна казати, застосовуючи більш «широкі» 

пояснення. Натомість – і це поступово набуває все більшої ваги – ми можемо 

говорити про дескриптивність, описовість як керуючий принцип, при якому 

автор-теоретик відмовляється від певних пояснень, і починає слідкувати за 

акторами та їх власними поясненнями.  

Актанти, що діють та здійснюють впливи, об’єднуються в мережу. 

Питання того, як і хто саме утворює мережу, як ми вже казали, залишається 

порівняно відкритим – з одного боку, чи є сам дослідник-«практик» акторно-
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мережевого підходу творцем мережі, чи сама мережа включає в себе того, хто 

здійснює її опис? В будь-якому випадку, дослідник включається до мережі, і 

сам починає впливати, здійснюючи її опис. Це виглядає дещо тавтологічно, 

але дуже важливо з точки зору рефлексивності – здійснюючи опис феномена, 

ми також беремо участь в його конструюванні .  

Взаємодія об’єктів та людей передбачає, по-перше, делегування 

обов’язків та компетенцій людей об’єктам. Певні можливості, та дії, що міг 

виконувати інженер, той чи інший робітник, передаються різноманітним 

пристроям, машинам, текстам. І.Напреєнко формулює це так: «інженер 

здійснює переключення своєї компетенції, т. е. людських здібностей, в річ, 

подібно до того, як письменник переключає — віддає свій голос — героям. Річ 

отримує можливість діяти» [Напреенко, 2015, с. 112]. Але асоціація інженера 

з письменником не є повною, логіки створення твору та пристрою, не є 

гомологічними: «замість того щоб дозволити читачеві історії водночас 

знаходитися у іншому місці (у рамках референції історії) і тут (у своєму 

кріслі), технічне переміщення змушує його вибирати між напрямами 

референції. Замість того щоб допустити для авторів твору чи для його 

адресатів щось на кшталт співприсутності та співпричетності з іншими 

акторами, техніка дозволяє і тим і іншим ігнорувати делегованих акторів і 

проходити мимо, навіть не відчуваючи їх присутності» [Латур, 2006b, стр. 220-

221]. 

Концепція актанта в акторно-мережевій теорії, як ми бачимо, є 

еклектичною: агентністю наділені сутності, що сильно відрізняються, є 

гетерогенними. Діяти можуть люди, не-люди, концепти, речи тощо. При цьому 

роль нелюдських актантів є відмінною від дії людських: об’єкти в той чи 

інший спосіб здійснюють опосередковуючий вплив на діяльність людей. 

Відбувається це в декількох аспектах.  

Ми можемо сказати, що актор завжди знаходиться під впливом інших 

акторів, а соціальна дія в акторно-мережевій теорії – завжди постійно 
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передається. Соціальне передбачає взаємопов'язаність смислу та 

асоціативного зв'язку-взаємодії людей та об'єктів. Смисл – подієвий зв'язок 

між реальним та його представленням. М. Єрофеєва [Ерофеева, 2015] 

пропонує розглядати поняття смислу, як такого, що утворюється в процесі 

взаємодії акторів в мережі та пропонує модель циркулюючої референції: дія в 

мережі об'єктів постійно передається та варіюється, залишаючи свої сліди в 

мережах. Подія A відсилає до події B, а та в свою чергу до події C. Наприклад, 

селища, що існують в Італії чи Франції, які були засновані, в якості 

придорожніх містечок за часів Римської імперії. Дія передається до локальної 

мережі та крізь неї через посередники та провідники. В даному випадку це 

стародавня дорога та доми та вулиці, які були або збудовані відразу ж після 

будівництва дороги, або збудовані на місті більш давніх.  

Отже, смисл, згідно принципу "генералізованої симетрії", не 

продукується виключно людьми, елементи матеріального середовища 

опосередковують (навіть своєю наявністю) подієвий ланцюг. Саме тому нам 

потрібно заглибитися в суб'єктність об'єктів, шляхи, за допомоги яких вони 

здатні здійснювати конструктивну роль. Об’єкти здатні виконувати дії 

відповідно до свого технічного стану (відсутність/наявність поломки) та свого 

особливого дизайну, який допомагає їм виконувати свою роль. Тут ми 

зустрічаємося зі сценаріями використання об'єктів.  

Коли ми стикаємося з об'єктом, створеним в іншій мережі (наприклад, на 

фабриці), ми опиняємося в ситуації його використання та/або опису. Ми 

можемо надати об'єкту визначення, як об'єкту культурного простору: як 

метафора певного набору цінностей (і знову "Макдональдс", як засіб 

вестернізації суспільства), але при цьому ми швидко забуваємо про ті можливі 

ситуації взаємодії, які стають можливими завдяки матеріальному втіленню 

об'єкта.  

І зараз ми не розглядаємо значення, які приписуються об'єкту, як 

складовій більш великого культурного простору, а розглядаємо ті можливості, 
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які містить його будова. Одна з особливостей матеріального об'єкта – 

виконання певного набору дій, які передаються йому, зменшуючи 

(опосередковуючи) навантаження, що раніше мала нести людина. Це, 

наприклад, міцний паркан, який додатково захищає нашу власність та нас. 

Об'єкт стає інскриптивним: в цілком матеріальній будові об'єкта його 

авторами закладаються певні сценарії використання [Вахштайн, 2013]. Окрім 

самого об'єкта ціла система інструкцій, приміток робить своєрідний опис його 

можливостей та певну класифікацію тих дій, до яких можна залучати об'єкт. 

Цікаво, наскільки міцний зв'язок між сценаріями використання та тим набором 

компетенцій, який надається йому в процесі конструювання мережі.  

Кожен об'єкт має певний горизонт можливих дій, які можна до нього 

застосувати – аффорданс [Akrich & Latour, 1992b], межі якого можуть 

прописуватися "автором" ("не торкатися мокрими руками"). Дії, які можна 

зробити з обєктом, визначені його аффордансом, і, при нехтуванні ним, об'єкт 

може зламатися.  

Ми стикаємося з ситуацією побудови – спершу, концептуальної, 

умоглядної – моделі об'єкта. Далі відбувається процес його трансформації в 

процесі апробації – в ході експериментів, рішення протиріч тощо – і далі об'єкт 

тиражується, проникаючи в інші мережі.  

І тут ми маємо зробити додаткове зауваження стосовно мережі акторів: в 

ній інскриптивність об'єкта опосередковується, перетворюється. Можна 

виділити декілька причин, чому це взагалі відбувається: по-перше, це 

особливості конфігурації гетерогенної мережі: в якій може бути закладено 

можливості реалізації деяких сценаріїв; по-друге, структурні особливості 

самого об'єкта в його спів-відношенні з конкретною системою.  

Окрім цих аспектів ми могли б включити навмисні та ненавмисні 

ускладнення: в першому випадку – цілеспрямоване використання об'єкта не за 

призначенням, прописаним в його першопочатковому проекті та в 

інструкціях, а в другому – поява сторонніх (випадкових) факторів.  
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В процесі такої трансформації виникають нові сценарії використання 

об'єкта та його переміщення в території. М. Акріч [Akrich, 1992а] пропонує 

приклад генераторів, які в сільській місцевості Сенегалу використовує молодь 

– вони використовуються для забезпечення широкого спектру послуг: для 

гучномовців, святкових вогнів тощо. Генератори передають до інших селищ, 

до інших людей, що здатні платити за паливо та транспортування. Тут можна 

зробити важливий висновок: в системі відбувається відносно самостійний 

розподіл компетенцій та сценаріїв дії між акторами, включеними до неї. Б. 

Латур використовує термін «плагін» [Латур, 2014/2005, cтор. 284 – 297], який 

можна визначити, як своєрідне інформаційне забезпечення набору 

компетенцій використання об’єктів.  

Цікаво, що ми з одного боку представляємо розподіл компетенцій між 

акторами мережі, як реципрокний, взаємообов'язковий для людей та 

матеріальних об'єктів. Урівнюючи об'єкти та людей, ми не розглядаємо 

останніх, як носіїв специфічного знання про навколишній світ. Ми 

розглядаємо акторів в процесі їх дій та відповідних можливостей.  

А з іншого боку, виходячи з тези про постійне взаємне конструювання 

об'єктами мережі один одного можна припустити, що розподіл компетенцій 

змінюється, залежно від інтенсивності зв'язків між мережами, здійснення 

соціальних дій, потрапляння до мережі об'єктів з інших місцевостей – 

компоненти мережі відповідно, змінюються, як змінюється характер та 

кількість зв'язків: розвиток технологій замикання дверей може спричинити 

звільнення спеціальної людини-швейцара, який раніше виконував цю 

функцію. В свою чергу механічні актори – дверні петлі та довідники стають 

надто тугими для того, щоб їх могли відкрити фізично слабші люди – діти, або, 

навпаки, люди похилого віку.  

Тут проявляється ще одна особливість акторно-мережевої теорії: на ії 

основі складно або неможливо робити генералізовані висновки високого рівня 
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абстракції. На перший погляд, підкреслення такої особливості є дивним. 

Пояснимо.  

Акторно-мережева теорія, виходячи з набору засновків та вихідних 

принципів, використовує інтуїцію пояснення акторів, їх зв’язків та мереж, як 

унікальних, в кожній конкретній ситуації. Ми розглядаємо приклади, і в тому 

числі, наведені для демонстрації в даному тексті, як неповторні та особливі 

зразки взаємодії акторів.  

Можна було б провести аналогії такої трансформації сценаріїв об'єкта з 

глокалізацією [Robertson, 1995], але якщо в теоріях глобалізації ми розглядали 

культурні практики та концепти, які змінюються в процесі засвоєння 

локальним культурним простором, то тут ми стикаємося з проблемою 

неспівпадіння значень, що ми наділяємо об'єкти та тих сценаріїв, згідно з 

якими ми використовуємо об'єкт. Простір культурних значень та простір 

сценаріїв взаємодії не обов`язково повинен перетинатися.  

Дія, отже поширюється з інших мереж та місцевостей, але не 

інкорпорована з абстрактного глобального рівня: вона переноситься за 

допомоги спеціальних засобів, що називаються «локалізаторами» або 

«артикуляторами» і виконують дію, що довірена саме ним. Це може бути 

огорожа, що виконує функцію захисту дому [Латур, 2014/2005, cтор. 269 – 

278].  

Власне наведена історія проекту аспірину стає показує нам не тільки 

розвиток аспірину, як проекту, а також процес циркуляції референції: 

поступово, в процесі процедур (їх навіть легко можна поділити на етапи) 

відбулася побудова теоретичної моделі, а в подальшому – ії емпіричного 

референта, а при поширенні аспірину та інструкцій (pro-scritions) з його 

виготовлення – відбулася поява окремих варіацій, що містили активні 

компоненти.  

Гетерогенна мережа, отже, виступає в якості мережі провідників та 

посередників дії. Через них здійснюється передача дії здалека, та ії варіація 
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вже в межах самої системи, розподіляючись відповідно до того, яким чином 

спроектовані самі провідники та посередники та в залежності від 

інскриптивних сценаріїв, що їх визначають дизайн об'єктів та особливості 

мережі.  

Таким чином, агентність об’єктів може виражатися в наступному: по-

перше, це вже згадані «інскриптивні» сценарії, вбудовані в саму матеріальну 

структуру об’єкта, розраховану на певні взаємодії. В залежності від 

особливостей об’єкта сценарії є більш чи менш жорсткими, і, вірогідно, 

допускають більше чи менше не запланованих сценаріями взаємодій. 

Прикладом такого об’єкта є, наприклад, розетки, які розраховані на один 

форм-фактор, роз’єм, який має специфічний розмір, і який можливо 

підключити в одних країнах, але не можливо в інших. По-друге, об’єкти 

можуть встановлювати певні межі, обмежувати дії людей та інших акторів. 

Прикладом такої технології є «лежачий поліцейський»: свого роду штучний 

«надовб» з кераміки чи пластмаси, який покликаний обмежувати швидкість 

водіїв в певних точках автодороги (наприклад, перед пішохідними 

переходами). Таким чином, цей об’єкт виконує декілька ролей – він водночас 

«змушує» гальмувати водіїв автомашин, і створює більш безпечні умови 

перетину автошляху пішоходами.  

Останній аспект агентності не-людських актантів – поломки та виходи з 

ладу: в цьому випадку, об’єкт перестає працювати у відповідності до своїх 

сценаріїв, і таким чином також обмежує агентність людини. У відповідності 

до цього можливі певні дії та санкції, зокрема, ми можемо відремонтувати чи 

викинути недієздатний об’єкт. 

Ми виходимо з наведеного попередньо уявлення про соціальний світ, як 

площину, на якій вибудовуються множина мереж. За допомоги провідників та 

посередників крізь мережі поширюється та передається дія, наслідки якої 

залишаються у вигляді відбитків.  



 

 

51 

 

Продовжуючи розглядати шлях дій та проектів ми торкаємося питання 

про особливості їх сприйняття та вбудовування в проекти повсякденних дій 

людини, яка стає учасником-актором гетерогенної мережі. Акторно-мережева 

теорія залишає поза дужками проблему суб'єктивності людини-учасника 

взаємодії. Визначення плаского світу, що його переплітають гетерогенні 

мережі, передбачає визначення ланок взаємодії та конкретних рецептів роботи 

з навколишнім світом матеріального, але залишає поза увагою поза-досвідний 

світ11. Латур не закликає відвернутися від поняття інтенціональності, але, як 

здається, інтенціональність в його концепції, може розглядатися, як частково 

детермінована матеріальним: направленість учасника взаємодії повинно 

відтепер враховувати об'єктне оточення взаємодії, – а скоріше, ми стикаємося 

з об'єктами, які потребують рефлексії над ними.  

Отже, актанти вступають до взаємодії, та їх дії утворюють час. При 

цьому актанти намагаються створити такий час, що задовольняв би їх самих. 

Наявність категорій «інтересу» в певному сенсі вже позначає асиметрію між 

людиною та нелюдиною, але зараз нас цікавить інше: для того, щоб зрозуміти 

асиметрії між різними акторами, ми мусимо спершу визнати, що в якийсь 

момент їх не існувало. І актанти були відносно незалежними один від іншого, 

роз’єднаними. Не існувало їх історії, тобто історії їх взаємодій. Колись морські 

гребінці, морські зірки в бухті Сан-Брїє та рибалки там само не вступали до 

взаємодій, як і вчені, що прагнули вирішити конфлікт. І на цьому початку 

історія всіх цих акторів залишається статичною. Немає історії їх конкретних 

взаємодій. І це призводить до кількох важливих наслідків.  

По-перше, кожен з актантів не створює альянсів, не збільшує чи зменшує 

свій вплив. У відриві від інших, він взагалі не розглядається. І, тому, по-друге, 

асиметрії між актантом та іншими сутностями (які можуть або не можуть бути 

включені у мережу взаємодій в подальшому) також не враховуються нами. 

Історію має та чи інша мережа. Це стосується стану «до» початку взаємодії 

                                                 
11 Детальніше про це див. [Акулов, 2016] 
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акторів. Попередні асиметрії до уваги не беруться. В певному сенсі до 

концепції симетрії можна застосувати методологічні зауваження Д. Ло: в 

роботах Латура та інших авторів певні аспекти реальності виводяться за 

дужки, як незначимі, неважливі, нерелевантні для тих асиметрій, які цікавлять 

дослідників [Law, 2004]. Але на цьому проблеми не вичерпуються: ми не 

маємо повного доступу до історії «до», і можемо уявляти її ретроспективно а 

тому повне знання про тих чи інших актантів є неможливим [Астахов, 2017b].  

І лише здійснивши операцію прирівнювання актантів на початку, ми 

можемо казати про наступні події, що відбуваються з ними. В подальшому ми 

можемо розглядати різноманітні асиметричні відносини між ними, – 

гребінцями, рибалками – але спершу ми маємо припустити їх онтологічну 

рівність, спосіб впливати на дії інших. В момент, коли діє симетрія, 

починається, власне, темпоральність: актанти починають вступати у взаємодії, 

роблячи вплив, та утворюючи союзи чи вступаючи в протиборства.  

Наша кінцева мета – показати, що принцип симетрії між акторами 

порушується в текстах самої ANT, в якій припущення щодо реляційності 

простору-часу є, по-перше, частковими та неповними, а, по-друге, актори 

перестають бути рівними, тобто мати рівний онтологічний статус – адже деякі 

актори можуть більше відповідно до того, чи є вони людьми чи ні, та у 

відповідності до часу чи простору. Одна з таких концепцій акторів - підхід 

самого Латура, де актант часто розуміється широко, як сутність, що здійснює 

дію. Проблема відносин актанта та дії та їх аналізу в дослідженнях підходу 

концентрується навколо вже зрозумілої нам проблеми есенціалізму (В ANT 

навпаки, актор зводиться до своїх дій). Актором, як вже зазначалося, може 

бути будь-хто та будь-що. Але в працях самого Латура, зокрема, в аналізі 

випадку Пастера [Латур, 2015а], існує власна проблема опису відносин 

актантів: в його дослідженнях (і аналіз діяльності Пастера є цікавим 

прикладом) в цілому досить звично описується процесс того, як сильні актори 

стають все більш сильними: як Пастер «приручив» як мікробів так і рух 
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гігієністів, та встановив status-quo. При цьому Латур рідко звертається до 

самих акторів, що стоять за Пастером. Тобто ми маємо історію як окремий 

актант утворив потужний союз, перемігши інших. Тут є декілька проблем.  

По-перше, реалізація принципу симетрії, як симетрії в момент x не дає 

нам можливості подивитися на історію асиметрій до моменту x, тобто до того, 

як мережу починає розглядати та описувати дослідник (або ж вона сама почала 

описувати себе). Але до Пастера були інші. Ті, хто стояв за створенням 

обладнання, та за відкриттями в медицині та в мікро-біології до нього. Таким 

чином, проблема до-мережевого піднімає голову. Інша проблема, про яку 

пише Саймон Шеффер, Латур майже повністю ігнорує позиції інших 

дослідників, які встпали в дискусію з Пастером – Ф.А. Пуше та А. Коха – 

цілком зосереджуючись на Пастері [Schaffer, 1991, pp.191-192].  

 По-друге, такий аналіз втрачає нюанси. Якщо актори є окремими, то як 

саме тоді можна описати феномени неповності, гібридності в них самих (а не 

лише в гетерогенних мережах)? Аргументи, що трансформуються в наукових 

дискусіях; проекти, що зміннються в обговореннях; позиції, що 

переглядаються; дизайн, який змінюється в різних контекстах… Разом з тим в 

літературі вже наголошувалося, що одна з проблем ранньої ANT полягає в 

тому, що сам актор стабілізується в процесі переговорів/випробувань сил, і 

стає відносно стабільним та цілісним [Писарев, Астахов & Гавриленко, 2017]. 

Проблема такої концептуалізації актора полягає в тому, що тоді з нашого 

аналізу випадають випадки мінливих об’єктів, яким бракує стабільності.  

Багато в чому ця проблема стає центральною в роботах Аннмарі Мол та Джона 

Ло, але про них – згодом.  

Але головніша третя проблема: як ми можемо казати про те, що актори 

позбавлені властивостей, чи асиметрій, якщо в процесі нашого їх опису вони 

швидко вступають в асиметричні відносини? Якщо за тими чи іншими 

акторами все ж стоять певні сили, - тобто інші сутності – то проблематичною 

є «симетризація» акторів. Разом з тим, якщо ми описуємо підсилення одних 
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акторів та їх ентелехій і союзів, і описуємо лише окремих їх представників, то 

в такому випадку ми ігноруємо якраз важливі концептуальні положення ANT, 

оскільки наша увага зміщується на особливості сильних союзів, та на стратегії 

«сильних» акторів.  

Таким чином поза увагою залишаються «інші» - ті, кому забракло 

можливостей утворити свій потужний союз, та задіяти більше потужних 

акторів. Їх доля і в мережі, в описі аналітика не надто обнадійлива: вони 

випадають, і не становлять цікавість. Але в цьому полягає інша слабкість 

акторно-мережевого підходу в його латурівській версії: те, як наприклад, 

міняються стратегії «сильних», їх аргументи у взаємодії з «іншими».  

З цих причин в акторно-мережевій теорії упродовж 1990-х рр. 

з’являються інші концепції актора – Аннмарі Мол та Маріанни де Лает (до 

яких згодом приєднався Джон Ло) з одного боку та Антуана Еньона і Емілі 

Гомар з іншого. Коротко розглянемо їх, перш ніж більш детально звернемося 

до них в наступному розділі.  

В суперечці з усталеним образом акторів в їх асиметричних положеннях, 

А. Мол та М. де Лает розробляють іншу концепцію – плинного актора. Межі 

актора, яким стає «зімбабвійський втулковий насос» [де Лаэт, Мол, 2017] 

плинні, і можуть змінюватися в різних умовах. У насоса є один винахідник – 

Пітер Морган, який створив насос для викачування води в зімбабвійських 

селищах – але насос трансформується в залежності від умов та практик 

мешканців кожного селища: його внутрішня будова, оточуюча інфраструктура 

– все може змінитися. Це веде нас до наступного твердження: насос Моргана 

дивовижним чином перестає бути одним. Насправді, хоча винахідник один, 

насосів багато, і не стільки в кількісному аспекті, як в якісному: насос в одному 

селищі може відрізнятися за своєю будовою від свого систершипа в іншому. 

Причому, сам Морган ще на початку намагався створити насос з якомога 

гнучкішою структурою, що і обумовило його (насоса) успіх серед мешканців 

Зімбабве.  
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Множинність об’єкта стає лейтмотивом для подальших робіт Мол – 

присвячених дослідженню людей, хворих на діабет [Ло, Мол, 2017; Mol, 2008], 

і особливо – монографії «Множинне тіло: онтологія в медичній практиці» 

[Мол, 2018/2002]. На останній роботі зупинимося детальніше. «Множинне 

тіло» присвячене дослідженню людей, що страждають на атеросклероз нижніх 

кінцівок. Мол намагається відійти від звичайного перспективізму (який 

полягає в постулюванні наявності множинності точок зору на єдину та цілісну 

реальність), і постулює твердження про створення різних атеросклерозів 

відповідно до практик різних людей – пацієнтів (для яких атеросклероз – це 

неприємні відчуття при ходьбі), терапевтів (які прописують лікувальну 

ходьбу, і для яких ця хвороба – це, наприклад, певний колір шкіри), хірургів 

(атеросклероз як бляшка в кровоносних судинах, через яку кров не потрапляє 

вниз по нозі) тощо. Кожна з даних версій (ці три – далеко не єдині) 

супроводжується практиками всіх сторін, вона виконується (Мол 

використовує термін «перформативність» (perormativity)), реалізується в їх 

практиках і координація та намагання віднайти зв’язність різних версій є 

вирішальним в роботі з лікування хвороби. Саме завдяки координації ми, 

зрештою, підсумовуємо різні атеросклерози, утворюючи один.  

Отже, актор завжди є включеним до широкого розмаїття практик, що 

здійснюють формоутворюючий вплив на нього. Актор не є заданим наперед, а 

навпаки – постає, реалізується в практиках.  

Інший підхід всередині акторно-мережевої теорії (А. Еньон, Е. Гомар) є 

радикальнішим за попередній: навіть акторів не існує, і головним 

дослідницьким питанням стає не «хто (що) діє?», а «що відбувається?» 

[Gomart & Hennion, 1999]. Це можливо завдяки відмові від розрізнення актора 

та мережі, і радикалізації поняття медіації: дія передається по мережі з 

актантів, які можуть здійснювати вплив на неї, трансформуючи та 

модифікуючи її, але сама така медіація не зводиться до простої взаємодії між 

акторами – людьми та об’єктами. Натомість, медіація позначає сам процес 
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створення нового різноманітними посередниками. Інше важливе зміщення – 

це відмова від поняття «перформативності» (наприклад, в попередній 

концепції А. Мол) на користь іншого поняття – емерджентності (emergence). 

В процесі циркуляції дії в мережі, за посередництва розмаїття актантів, увесь 

час відбуваються виникнення нових феноменів, або подій. Еньон та Гомар 

вивчають специфічні спільноти людей – фанатів музики та наркоманів, які на 

відміну від інших концепцій актора взагалі не здійснюють ніяких дій, але 

пасивно сприймають музику. Саме тут стає важливим розрізнення понять 

актанта та актора, - першого, яко сутності, що має потенціал, та другого – як 

сутності, що діє.  

Концепція Еньона та Гомар, отже, взагалі не виглядає концепцією актора, 

як такого, що здійснює цілеспрямовану дію, маючи певну інтенцію. Натомість, 

для авторів принципова різниця між актором та актантом, що досить нечітко 

вимальовується в інших текстах всередині напряму: актант виступає, скоріше, 

як учасник, аніж активний діяч.  

 

Висновки до розділу І 

 

Повертаючись до початку обговорення проблем взаємовідносин акторів, 

ми зазначили, що наша дія ніколи не є одинарною (ми не здійснюємо її самі). 

Будь-яка дія завжди є опосередкованою. Ми опиняємося членами певної 

сукупності діячів, що опосередковують дію один одного. Латур розвиває цю 

ідею в своїй концепції колективу. Історія цього визначення сягає його 

маніфесту «Нового Часу не було». В ньому Латур піддає сумніву положення 

модерної конституції, яка розглядається ним в якості великомасштабного 

умоглядного експерименту [Латур, 2006а, с. 66-75, 115-116], а конкретніше – 

представлення світу, як розділеного на дві окремі сфери – Природи (до якої 

включене все нелюдське) та Суспільства (до якого входять люди). З метою 

запобігти цьому Латур пропонує концепцію «парламенту речей», в якому 
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нелюди та люди присутні одночасно, як рівноправні актори. В книзі “Politics 

of Nature” Латур повертається до цієї проблеми [Latour, 2004/1999]. 

Отже, симетрія між гетерогенними акторами в самій ANT залишається 

важливою проблемою: в деяких текстах ми можемо побачити суттєві 

нерівності між тими чи іншими агентами, які самі по собі опиняються в позиції 

«керівних» або залежних. Акторно-мережева теорія зазнала критики через 

проведення симетрії між людьми та нелюдьми. відповідаючи на яку, автори і 

зокрема, Латур, розробляють інші проекти та поступово відходять від 

принципу симетрії. Але рух пізньої акторно-мережевої теорії вбік проведення 

розрізнення гетерогенних актантів виявляється суперечливим: об’єкт в пізній 

латуріанській інтерпретації вже не стільки діє, скільки опосередковує дію 

людини, яка сама по собі вбудовується в мережу причинно-наслідкових 

звязків. Його концепція як самореферентного не отримує розвитку в самій 

ANT, і залишається, здається, на периферії акторно-мережевого аналізу. 

Відповідно, як реакція в самій ANT, з’являються спроби вирішення – той ж 

концепт «плазми» є однією з таких спроб. Але ці рішення не є ані 

деталізованими ані послідовними.  

При цьому важливою залишається проблема опису та відносин мережі з 

оточенням: як відбувається включення нових акторів, як вони включаються в 

ситуацію, як і коли ми можемо сказати, що саме цих акторів слід вивчати. З 

іншого боку, як виникає сама мережа – чи сам дослідник створює її в своєму 

тексті, чи, можливо, він стає одним з акторів, під’єднуючись до неї? І яка роль 

часового виміру в цьому? Адже за пропозицією Латура в ранній акторно-

мережевій теорії час виступає результатом перемовин та взаємодій акторів, які 

здійснюють вплив. І чи не є сам опис, що його робить Латур, в певному сенсі 

дискримінаційним, усуваючи одних акторів, і надаючи занадто велику 

перевагу іншим?  

Таким чином, проблема симетрії в акторно-мережевій теорії пов’язана з 

проблемою позиції дослідника та стилем розгортання опису взаємодій 
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досліджуваних акторів. Це один з способів постановки проблеми симетрії: 

одні актори (наприклад, Луї Пастер) в аналізі Латура мають велику перевагу 

перед іншими. Але навряд чи це є проблемою всього підходу в цілому.  

Проблема відносин мережі з зовнішнім веде нас, таким чином, до питань 

про мережеве та поза-мережеве. Що відбувається з тим, що не входить до 

мережі в часі? І чи є сама мережа важливою та єдиною формою 

концептуалізації звязків між агентами? Ми почали розглядати інші концепції 

наприкінці розділу, але нас також цікавлять інші способи та поняття: потік, 

регіон, пограничні об’єкт. Цим альтернативним концептуалізаціям та їх 

відносинам з поняттям мережі буде присвячено наступний розділ.  
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РОЗДІЛ 2. АКТОРНО-МЕРЕЖЕВА ТЕОРІЯ: АЛЬТЕРНАТИВНІ 

НАПРЯМИ, АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

 

Проблема симетрії та проблема ролі дослідника, як ми розуміємо, 

стають важливими перешкодами на шляху акторно-мережевої теорії. 

Розвиваючись, як один з субнапрямів в межах досліджень науки і технологій, 

рання ANT стикається з тим, що концепт мережі має проблеми та білі плями. 

Тому, у відповідь на цю проблему, в акторно-мережевій теорії та у близьких 

підходах упродовж 1990-х рр. розвиваються нові концепти. Зокрема, це регіон 

та потік, що доповнюють ANT у версії Д. Ло та А. Мол [Акулов, 2020]. Вони 

пропонують, таким чином, інші форми просторовості, плинну та дискретну, 

ізольовану.  

  

 

2.1. Мультитопологічна модель (Д. Ло та А. Мол) 

 

Обмеження акторно-мережевого підходу, та, зокрема, концепту мережі 

змушує багатьох дослідників шукати альтернативи чи доповнення до 

усталеної концептуальної схеми. Однією з таких спроб виявилася концепція 

Д. Ло та А. Мол, виражена в кількох їх сумісних та окремих роботах, що 

вийшли упродовж другої половини 1990-х рр. В певному сенсі, їх концепцію 

важко назвати революційною, адже здебільшого інші форми просторовості 

(регіон та потік) скоріше доповнюють концепт мережі, аніж виступають його 

заміною. Але, завдяки введенню нових понять не лише збагачується 

концептуальний апарат ANT, але й також ми отримуємо змогу уявляти інші 

форми взаємодії, які важко давалися попередній теоретичній програмі.  

В їх моделі є декілька цікавих аспектів, про які слід коротко згадати, 

перш ніж перейти до ії розгляду. По-перше, їх, і Мол зокрема, не влаштовує 

асиметрія латурівського підходу, який надає надто велику роль одному з 
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акторів, і при цьому або ігноруючи, або применшуючи роль інших12. Так 

описує це сама Мол: «я, в свою чергу, критично поставилася до того, як вони 

використовували термін «актор». Для мене він звучав так, ніби позначає того, 

хто контролює» [Подоплеки и истории.., 2017].  

Ця особливість підходу Латура в свою чергу вела до того, що майже 

стиралися в ньому інші картини реальності, інші її версії, що могли б бути 

задіяні, та уведені в практику, і які відстоювали інші актори, яким «не 

пощастило» програти випробування сил. Що важливо, Латур усувається від 

аналізу взаємодій різних альтернативних варіантів реальності, що могли бути 

задіяні, - і це помітно звужує теоретичну перспективу його власної версії 

акторно-мережевої теорії. За бортом при цьому опиняються інші 

контингентності, які тривалий час знаходились у складних відносинах одна з 

іншою.  

Таким чином, відносини між сутностями, при всій їх еклектичності, в 

попередній версії ANT, стають відносинами сильних та слабких, при цьому 

логіка Латура вела до того, що версії останніх не розглядаються дослідником. 

Взаємодії в мережі зводяться до боротьби та утворення альянсів, які самі 

стають новими сутностями, ентелехіями. При цьому дуже важко сказати, які 

відносини між об’єктами всередині ентелехії та об’єктами поза нею, в мережі, 

в яку включена ентелехія, як актор. Чи можна казати про одну чи, все ж таки 

про дві окремі мережі, всередині та ззовні.  

По-друге, що слідує з першого, актори в мережі є жорстко взаємозалежні 

один від іншого, їх межі стають більш-менш чіткими. Але така логіка погано 

схоплює інші феномени, в яких відносини є більш гібридними, а кордони між 

сутностями варіюються, а структура є плинною. Наприклад, ця логіка не дуже 

добре пояснює постійну трансформацію втулкового насосу, який може 

змінювати свою структуру в іншому часопросторі. Разом з тим, концепція 

                                                 
12 Ця проблема описувалася багатьма іншими дослідниками, і навіть з дуже далеких позицій порівняно з 

Латуром, Ло, та Мол – зокрема, Саймон Шеффер робить наголос на тому, що Латур в своєму аналізі кейсу 

Пастера не приділяє уваги пастеровим опонентам – наприклад, Ф. А. Пуше Schaffer, 1991].  
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мереж не пояснює регіональні та просторові відмінності між феноменами, та 

їх взаємозв’язок з плинністю. В подальшому, ми до цього ще повернемося.  

З цього слідують, далі декілька проблем: по-третє, аналіз сутностей, що 

змінюються при переміщенні І, по-четверте, проблема властивостей самих 

сутностей та їх будови. Розповімо детальніше про це.  

Отже, по-третє, проблема з мобільністю об’єктів, з точки зору Ло та Мол 

полягає в тому, що сутності не завжди залишаються незмінними при їх 

перенесенні з одного місця на інше. Тобто, паралельно «незмінним 

мобільностям» (immutable mobilities), вони починають розробляти ідею 

«мобільностей, що змінюються», тобто змінюють свою структуру та будову13. 

При цьому мобільність, як покаже Джон Ло, відбувається водночас в трьох 

просторах – власне, мережевому (відносини між агентами), евклідовому 

(«реальні», географічні координати) та потоковому (в якому сутність змінює 

свою будову).  

По-четверте, як наслідок, Ло та Мол розглядають будь-які сутності не як 

більш-менш стабілізовані, але як певного роду ефекти від взаємодій інших 

сутностей в усіх (трьох) просторах. Атеросклероз в книзі Мол стає одиничним 

внаслідок тривалих перемовин між різними акторами (хірургами, 

терапевтами, методами ангіографії та дуплексу), а не являє собою наперед 

створену «чорну скриньку», з вже стабілізованими відносинами між агентами.  

 Мережа та регіон. Одна з метафор просторовості, яку Ло розробляє з 

Аннмарі Мол – це метафора регіону. Розгортаючи акторно-мережевий аналіз, 

ми стикаємося з досить простим явищем: мережі можуть помітно відрізнятися 

та по-різному функціонувати в залежності від географічного положення. 

Існують відмінності між різними географічними місцями, і вони здійснюють 

                                                 
13 Класичним прикладом такої мобільності стає втулковий насос, але можна пофантазувати, і уявити інший, 

пов'язаний, наприклад, з мистецтвом. Наприклад, художня книга обростає інтерпретаціями, екранізаціями, і 

фанфіку, а комп'ютерна гра - ютуб-проходженнями, різними модами - тобто таким чином, самі користувачі 

починають «практикувати» і «змінювати», «доповнювати» певне тимчасово стабілізоване утворення. 

Буквально під вікнами у мене одна людина їздить на дивного вигляду «машині», яку зробила з човна, коліс і 

педального двигуна. Таким чином, збірка, як процес, не закінчується після офіційного виходу фільму / книги 

/ ігри в світ. 



 

 

62 

 

вплив на процеси мережі та взаємодію акторів в ній. В одних місцях, в одних 

локальностях, певний феномен може бути виражений слабше, в деяких – 

сильніше.  

Сумісне дослідження феномену анемії14, яке обидва автори проводять в 

1990-х рр. (опитуючи «тропічних лікарів», що їздять на стажування чи 

працюють тимчасово в Африці та в Нідерландах) та результати якого 

описують в статті «Regions, networks, fluids: anaemia and social topology», 

стикається з тим, що анемія не є однаковою в різних місцях, в різних країнах 

досвід її моніторингу та лікування помітно відрізняється [Mol & Law, 1994]. А 

отже, тут концепт мережі, що долає простір та час, вже не є повністю діючим. 

В принципі, в їх дослідженні концепт регіону доповнює «мережу», 

акцентуючись на регіональних, «локальних» особливостях, що впливають на 

те, як вона змінює свою специфіку роботи, та як змінюються як конфігурація 

акторів, так і особливості їх взаємодії.  

Отже, як ми сказали, анемія не є однаковою в різних країнах. А що це 

означає?  

По-перше, в залежності від регіону змінюється поширення цього 

захворювання серед населення. Наприклад, анемія є «практично відсутньою в 

Нідерландах, де тропічні лікарі, з якими ми брали інтерв'ю, проходили 

навчання та куди вони, зрештою, поверталися жити та працювати» [Mol, Law, 

1994, р. 644]. Мол та Ло (1994) Автори також звертають увагу на те, що 

методика виміру проявів анемії серед населення також множинна: 

Точні результати досліджень, які намагаються кількісно оцінити анемію 

в Нідерландах, відрізняються. Один з методів кількісного визначення - 

підрахунок пацієнтів, в яких лікарі загальної практики діагностували 

анемію. Але результати таких досліджень різняться: за результатами 

                                                 
14 Анемія часто визначається, як зниження кількості еритроцитів (клітин, що містять кисень) та/чи 

гемоглобіну (відповідно, білку, що містить кисень) у крові відносно певного рівня. Вже в цьому 

формулюванні ми можемо побачити певні передумови для варіювання його трактування: «певний рівень 

вмісту еритроцитів та гемоглобіну» може змінюватися в різних просторових контекстах, також важливо, що 

він відрізняється в жінок та чоловіків. Інша проблема полягає в засобах його діагностики, що теж варіюються 

від країни до країни.  
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першого з них, на анемію страждає 1,4% населення Нідерландів, за 

результатом другого - 1,7% , і 2% - за результатами третього [р. 644].  

Що показують нам ці дані? Те, що здавалося б, одна хвороба в 

Нідерландах та десь в Африці істотно відрізняється15. Ми бачимо різні частки 

хворих, та різні засоби діагностування хвороби. Виявляється, що анемія 

складно піддається «звичайному» акторно-мережевому опису, і підкреслює 

роль локальних, специфічних чинників. Зрештою, причин поширення хвороби 

в Африці є багато. Але, по-друге, автори звертають увагу на іншу регіональну 

відмінність: в Африці анемія є «більш важкою. Діагностування анемії в 

голландській практиці - це питання виявлення незначних відхилень від норми. 

В той час, як в тропічній практиці це не так» [Mol, Law, 1994, р. 645]. В 

африканських країнах стан здоров’я хворих людей значно виразніше 

відрізняється від норми, аніж в Нідерландах. Та й сама норма відрізняється: в 

одних африканських країнах «прийнятий» рівень еритроцитів може бути 

набагато нижчим за нідерландський стандарт, в інших – не набагато, але все ж 

менше.  

І, по-третє, це веде до того, що сам спосіб підрахунку та вимірювання 

анемії сильно відрізняється і змінюється, долаючи простір. Це виражається в 

кількох аспектах. Один з них полягає в тому, що в Нідерландах ми маємо більш 

розвинену технологічну мережу різних лабораторій та стандартів, що 

допомагає вимірювати аномію більш детально та прискіпливо. Але в Африці 

все виглядає по-іншому. Обладнання там є менш якісним, персонал – менш 

досвідченим. Таким чином, навіть при транспортуванні обладнання, 

стандартів та лікарів, що мають найбільш сучасні навички, проблема 

вимірювання все одно залишається. Інший бік цієї проблеми полягає в тому, 

що якщо в Нідерландах ми досліджуємо анемію в лабораторії, то в Африці 

лікар часто не має можливості скористатися нею – обладнання могло 

                                                 
15 В подальших роботах Мол починає використовувати метафору «виконання» хвороби в певних обмежених 

за часом і простором контекстах – зокрема, атеросклероз в роботі «Множинне тіло», який конструюється в 

результаті сумісних дій різних агентів – пацієнтів, їх тіл, лікарів, різних засобів та способів діагностики.  
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зламатися, чи лабораторії немає взагалі. Тому лікар засвоює інші способи 

діагностування – по очах хворого тощо. Таким чином, виникають паралельні 

мережі діагностики. В певному сенсі, спираючись на більш пізні роботи обох 

авторів, можна припустити, що анемія «створюється» в різних умовах, і стає 

різною в різних контекстах. 

Це цікаві приклади, але що вони дають для питання розрізнення регіону 

та мережі? «Регіон», як дослідницька категорія, виникає тоді, коли попередній 

аналіз стикається з ускладненнями. Раніше в ANT використовувалося поняття 

«незмінних мобільностей» - об’єктів, які могли бути перенесені з одного місця 

на інше без сильної трансформації16. Зокрема, це мапи, в яких зображувався 

той чи інший географічний об’єкт. Але метафора регіону схоплює те, що при 

транспортуванні сам предмет, що транспортується, може бути деформованим 

(не лише в фізичному сенсі – наприклад, стандарти визначення рівня 

еритроцитів в крові деформуються при подорожі з країни в країну). Таким 

чином, мережі стикаються з регіональними особливостями. І це в свою чергу 

викликає як видозміну вже існуючих, так і виникнення нових мереж.  

Мережа та потік. Але анемія не обов’язково замикається в окремих 

просторових межах. Лікарі, подорожуючи, циркулюючи між Голландією та 

Африкою, переносять свої знання та навички з одного місця в інше. Те знання, 

що вони отримали в Нідерландах, коли навчалися діагностувати та лікувати 

хвороби, стає їм в нагоді десь в Зімбабве, а розвинена навичка визначати 

анемію по очах хворого, та аналізу його зовнішності (за умов відсутності 

іншого діагностичного обладнання), що її вони отримали в Африці, 

використовується ними в Європі. Метафорика регіону не справляється з 

описом таких явищ, і тому інша метафора просторовості, що її 

використовують Мол та Ло – це потік, fluid.  

                                                 
16 Акцент робився на потрібній інфраструктурі, що забезпечувала переніс з однієї точки простору-часу до 

іншої. Відношення між об’єктом «там» і «тут» в певному сенсі можна назвати бінарними – він або 

переносився, або ні (як, наприклад, різні роз’єми для побутової техніки, що залежали від електричної 

інфраструктури, і, зокрема, розміру розеток в різних країнах).  
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В потоках відсутні чіткі бар’єри. Іноді ми в Африці можемо зустріти 

лабораторії з діагностики та лікування – але рідше, аніж в Нідерландах. Рівень 

вмісту частинок, що містять кисень, варіюється як між країнами так і всередині 

однієї країни. Тому ми маємо справу не з чіткими утвореннями, а з градієнтом, 

не з бінарною логікою, а з множиною напівтонів. Ба більш того, розуміння 

необхідної допомоги є також варіативним. Як пишуть самі автори Мол та Ло 

(1994):  

Коли тропічні лікарі стикаються з анемією, то вони намагаються не 

досягти певного порогу, а підштовхують рівень Hb17 у правильному 

напрямку. Щоб трохи підштовхнути його. І майже те саме стосується 

людини пацієнта. Лікар може базувати свої медичні рішення на 

висновках з місць, розташованих на значній відстані від шкіри пацієнта. 

[р. 657].  

Разом з тим, оскільки бар’єри нечіткі, то і говорити ми можемо не про 

самостійні незалежні утворення18, а про з’єднання, суміші. Наприклад, 

діагностика є невід’ємною від лікування: даючи діагноз, лікар може робити 

ін’єкцію, прописувати ліки. Інший приклад такої рідкої суміші, що 

трансформується, який наводять де Лаэт та Мол (1994), це зімбабвійський 

втулковий насос, в якому взаємозамінні практично всі компоненти:  

Зімбабвійський насос типу B привабливий, крім іншого, тим, що, 

оскільки це продукт місцевого виробництва, до нього легко знайти 

запчастини. Це розмиває межу між працюючими і зламаними насосами, 

бо дає змогу перетворити «бути зламаним» з остаточного стану в 

проміжний етап. Але іноді в запасних деталях немає необхідності. Насос 

виявляє свою пристосовність найнесподіванішим чином. Наприклад, в 

ньому зазвичай використовується шкіряна прокладка, але якщо її немає, 

то її прекрасно замінить прокладка, акуратно вирізана зі старої 

                                                 
17 Гемоглобіну.  
18 Як це відбувається, коли ми кажемо про мережі з їх актантами, та регіони з їх межами. Всередині регіону 

той чи інший феномен може існувати в певному стані, та й самі актанти є порівняно стійкими об’єднаннями 

інших актантів.  
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покришки (втім, термін служби у неї нижче, ніж у оригінальної деталі) 

[с. 201].  

Таким чином, деталі насосу є взаємозамінними, і це відрізняє його від 

інших насосів.  

І це відрізняє потік від мережі, в якій актанти є взаємопов’язаними, та 

впливають один на одного у взаємодіях. Якщо взяти одного з актантів у 

мережі, то її робота може сильно змінитися, вона навіть може розпастися. Але, 

як ми вже побачили в роботі Мол та Ло, у африканській практиці лікарів, 

наприклад, можна обійтися навіть без такого елемента, як лабораторія – її 

замінює специфічний «зоровий контакт», і власні навички лікаря. А зв’язки 

між елементами потоку не є стабільними: як демонструє приклад втулкового 

насосу, структура потокового утворення трансформується 

найрізноманітнішим чином. Таким чином, в потоці усунення якогось одного 

елемента не є фатальною – він може бути замінений іншим, чи залишитися без 

заміни, як це відбувається у випадку з лабораторіями. В мережі ми чималий 

час приділяємо стабілізації елементів, та їх включення до лав союзників, але в 

потоці така логіка не завжди працює. Стабілізовані елементи можуть раптово 

вийти з строю, і таким чином об’єкт трансформується. Регіональна логіка 

може впливати на те, де саме ці трансформації та видозміни можуть 

траплятися інтенсивніше та частіше, та де запчастини можна найти швидше та 

регулярніше, але не є надто вирішальною.  

Таким чином, потік – інша метафора, що відрізняється і від регіону 

(мінливість, відсутність/нечіткість бар’єрів), і від мережі (замінність агентів, 

та ж плинність). Потік не входить до самої мережі, не є її формою, хоча він 

може переплітатися з нею. В той самий час, сутності не існують окремо в 

потоках, мережах та регіонах: ці типи просторовості поєднуються. 

Дослідження анемії на цьому закінчується, а детальніше цю складну 

тривимірну топологію Ло розглядає в своїй праці «Об’єкти та простори», де 

розробляє саме цю останню тезу [Law, 2002]. В ній він звертається до прикладу 
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португальського корабля, що існує в мережі португальської колоніальної 

експансії 15-16 сторічь. В ній корабель знаходиться водночас в усіх трьох 

просторах: в мережах, в географічних координатах та в потоці. Ло робить 

короткий нарис цього співіснування, а наш власний буде ще коротше.  

Корабель існує в просторі мереж, адже він сам представляє собою певну 

єдність взаємопов’язаних акторів – від португальської колоніальної 

ідентичності – і до гармат, вітрил, та людей-членів екіпажу. Разом з тим, він 

включений в ширшу мережу відносин з іншими акторами – Португалією, 

океаном, піратами, та ін. Він зберігається в цьому просторі, допоки ці зв’язки 

між ними залишаються стабільними. Але в той час, коли ці відносини 

порушуються, корабель може втратити свою структуру, і починає 

видозмінюватися, його межі стають прозорими, і він переходить в простір 

потоків. Разом з тим, метафора потоків є справедливою і стосовно того, що ці 

відносини актантів є водночас динамічними, і видозмінюватися певним 

чином: корабель може потрапити в шторм, і не потонути, але отримати 

серйозні пошкодження – таким чином, він не припиняє існування, але змінює 

свою форму та функціональність. Відносини між членами команди також слід 

брати до уваги. Метафорика мережі це схоплює дуже погано, адже корабель 

постійно знаходиться в ситуації мікро-змін, що не є відчутними для логіки 

мережі. І, зрештою, корабель завжди існує в певних координатах – так працює 

евклідова логіка.  

Отже, таким чином, ми бачимо, що Джон Ло та Аннмарі Мол 

намагаються доповнити концепцію мереж новими поняттями регіону та 

потоку, що допомагають схоплювати феномени, які були важкодоступними 

для попередніх версій акторно-мережевої теорії. В «Об’єктах і просторах» Ло 

спробував побудувати інтегральну концепцію взаємодії усіх трьох просторів 

на прикладі португальського корабля. Наступний крок, що його робить Ло, 

пов'язаний із спробами подальшого узагальнення різних форм просторової 

взаємодії акторів, з поняттями, що могли б замінити і потоки і регіони і мережі.  
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Метод-збірки, хінтерланди та мережі. Спроба віднайти концептуальну 

схему, універсальну для різнорідних понять, яка б охоплювала різні форми 

взаємодії актантів приводить Ло до книги «Після методу: безлад в соціальних 

науках», в якій поняття з його попередніх напрацювань доповнюються 

концептами методу-збірки, хінтерланда, та ін [Law, 2004]. В цій книзі Ло, 

наголошуючи на гетерогенності, плинності та множинності реальності, піддає 

критиці існуючі соціологічні методи її пізнання19. Переказ критики та книги в 

цілому не є нашим завданням, ми сконцентруємося на нових поняттях та 

концептуальних схемах, що використовує Ло в даній роботі – метод-збірці, 

хінтерланді та декількох інших термінах, дотичних до них.  

Проблема методів соціальних наук, на думку Ло полягає в тому, що 

намагання створити чисті та впорядковані описи реальності за допомоги 

методів, призводить до плутанини, адже реальність є надто плинною, щоб її 

можна було б «схопити» за допомоги прямих та простих описів. Але головну 

проблему Ло (2004) вбачає  не в цьому:  

Хоча стандартні методи є надзвичайно ефективними в своїй області, 

вони зовсім не пристосовані для дослідження мінливого, невизначеного 

і нерегулярного… Це означає, що проблема зовсім не в самих 

стандартних методах, а в нормативності, що приписується їм в 

методологічному дискурсі… Справа радше в тому, що методи, або 

принаймні їх захисники, претендують на надмірне узагальнення в 

твердженнях про свій статус [pp. 4-5].  

Претензії на узагальнення Ло розуміє, як нав’язування 

безальтернативних способів її пізнання, на основі того, що цього вимагає 

реальність. В якості відповіді, Ло стверджує, що методи беруть участь в 

конструюванні реальності, причому вони самі, або, точніше, онтологічна 

необхідність їх використання ніколи не ставиться під сумнів навіть тими 

вченими, які проблематизують конкретні окремі методи.  

                                                 
19 А, як говорить Ло, критикуючи форми пізнання, які він узагальнює під назвою перспективізму, це методи 

не лише пізнання, але й втручання та перетворення реальності. 
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Метод – явище з багатьма контекстами: як показує Ло, методи, як 

способи впорядкування реальності, використовують не лише соціологи, а й 

інші люди. По книзі розкидані приклади таких методів, як-от космології 

австралійських аборигенів, молитовні зібрання квакерів та інші спроби 

утворення порядку. Тому, незважаючи на назву книги, в якій згадуються лише 

соціальні науки, Ло в самому тексті дає ширший діапазон методів, або ж 

методів-збірок і підкреслює, що дуже важливо розуміти, що він не є 

вичерпним. Серед можливостей, що спадають на думку як можливі приклади 

методу-збірки, він називає «фізичну близькість, ігри, моделювання, 

архітектуру, міста, документальні та художні фільми, молитву, фізичну 

вправу, колажі і комутаційні панелі, танець, маску, водіння автомобіля, 

приготування їжі, фланування, скульптуру, природні феномени всіх видів, 

парки, ландшафти» [Law, 2004, р. 146].  

Отже, метод як поняття, не влаштовує Ло, і він замінює його в своїй 

книзі на метод-збірку. Він описує збірку так: «збірка це процес зв'язування, 

збирання або, краще, рекурсивного само-збирання, в якому сполучені 

елементи не отримують фіксованої форми і не належать до більш великого 

наперед даного переліку, а конструюються (принаймні частково) в ході 

взаємного переплетення. Це означає, що не може бути фіксованої формули або 

загальних правил, що визначають хороші і погані пучки, і що метод-збірка (як 

я тепер буду це називати) виростає з власних хінтерландів (але також і створює 

їх), які змінюють форму в тій же мірі, в якій залишаються неявними, 

невизначеними, нечистими» [Law, 2004, р.42]. 

Про хінтерланди ми поговоримо трохи згодом, але зараз зафіксуємо 

кілька основних моментів щодо методів-збірок.  

Отже, будь-який метод стає зібранням елементів (документів, анкет, 

правил, попередніх досліджень), причому вони можуть бути довільними (в 

певних межах). Наведена цитата показує, що ці елементи не обов’язково є 

чітко взаємно узгодженими, адже методам притаманні плинність та 
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мінливість. Таким чином, метод-збірка стає плинною, і цим нагадує потік. 

Таким чином, ця сукупність елементів є більш або менш впорядкованою, 

слабшою чи сильнішою. На відміну від Латура, Ло, здається, не використовує 

терміни «гірша» чи «краща» конструкції, адже вони всі є тими чи іншими 

методами-збірками, що стають в нагоді в справі впорядкування реальності.  

Йдучи далі, Ло поширює поняття методи-збірки не лише на соціологічні 

методи, але й на будь-які інші методи впорядкування. Теоретично, методо-

збіркою стає будь-що, як ми вже писали вище. З іншого боку, методи-збірки 

також можуть сильно варіюватися в залежності від географії, що в певному 

сенсі поєднує їх з регіонами. Так, наприклад, Ло згадує приклад 

австралійських аборигенів, що вибудовують власну космологію, яка рішуче 

відрізняється від уявлень, що їх Ло дещо в спекулятивній манері об’єднує під 

спільною назвою «європейсько-американської метафізики». Але справа не 

лише в географії.  

Метод-збірка, на нашу думку, позначає не тільки сам спосіб 

впорядкування, але й процес, розгортаючись в часі, причому в кожному 

випадку цей процес суттєво відрізняється: збірка та перезбирання годинника 

(коли ми ремонтуємо його, або ж замінюємо батарею) чи втулкового насоса 

може не лише відрізнятися регіонально, але й відбувається регіонально. На це 

також натякають зв’язки з концептом потоку і мережі, в яких важливими 

характеристиками виступають постійна процесуальна мінливість (у випадку 

потоку) та зв’язаність з іншими агентами (у випадку мережі).  

Метод-збірка по-своєму вирішує проблему, про яку ми писали в 

попередньому розділі – що входить і що не входить до мережі. Таким чином, 

метод-збірка виступає засобом проведення меж. Ло вводить додаткові 

терміни: присутність, явлену відсутність та Інше, під яким він розуміє 

відсутність, що не є явленою. Спробуємо розшифрувати ці терміни та в 

подальших прикладах ми показати їх дію на практиці.  
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Присутність пов’язана з тим, що безпосередньо входить до методу-

збірки: присутні ті елементи, які конституюють метод-збірку, без яких її якість 

була б зовсім іншою. Ло використовує в якості синоніму «тут-всередині». Як 

ми вже казали, тут може бути справедливою логіка потокової плинності, в 

певних межах: поки те, що є присутнім, є достатнім для забезпечення 

цілісності метода-збірки, він не втрачає свою гомеоморфність. Разом з тим за 

Ло (2004), присутність є тим, що метод робить видимим за допомоги свої 

елементів:  

Присутність, очевидно, є тим, що робиться присутнім або (як я іноді 

буду говорити) згущується «тут-всередині» Латур і Вулгар говорять про 

твердження: це варіанти присутності. Мол розповідає про ангіографію і 

уражені атеросклерозом кровоносні судини. Це теж варіанти 

присутності. Інші варіанти присутності, яких ми торкнулися, включають 

водяний насос і сутності, що змінюють свої форми, як-от алкогольне 

ураження печінки. Всі ці варіанти присутності засновуються всередині 

практик [р. 84].  

Тобто таким чином, наприклад, в наукових роботах чи в медицині ми 

робимо певні елементи присутніми за допомоги засобів-посередників їх 

семіотичної репрезентації. Також, присутньою є сама будова пристроїв запису, 

ті елементи, що їх конституюють.  

Явлена відсутність є одним з двох важливих для Ло варіантів 

відсутності: явлена відсутність – це те, що є відсутнім у методі-збірці, але є 

визнаним в якості значимого для того, що є присутнім. Чинники 

атеросклерозу, що впливають на те, що є присутнім в записах: на стінки 

кровоносних сосудів, чинники та загальний соціальний контекст алкогольної 

залежності, фактори, що впливають на зміну будови втулкового насосу в 

різних зімбабвійських поселеннях – це те, що є відсутнім безпосередньо в 

рентгенограмах, ангіограмах, але є важливим для роботи присутнього. Тобто 

присутнє залежить від того, що не є присутнім: структура втулкового насосу 
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залежить від соціальних контекстів в поселенні, від наявних запчастин. Ми 

вважаємо, що межі між присутнім та явленим відсутнім ніколи не є чіткими: 

те, що метод-збірка зараз не розглядає, або виносить у відсутнє, в подальшому, 

може стати предметом її уваги, і перетворитися на присутнє в засобах 

репрезентації.  

Іншою формою відсутності стає Інше: те відсутнє, яке не є релевантним, 

не важливим для методу-збірки. Яку зарплату виплачують працівникам 

Інституту Солка? Які фірми виробляють ангіографічні пристрої? Інше ніяк не 

описується в методі-збірці, воно просто виключається з нього.  

Але також, метод-збірка не існує сама по собі, адже вплетена у велику 

кількість відносин, які Ло називає хінтерландом. Саме слово «хінтерланд» є 

багатозначним, відсилаючи до тилового забезпечення військ, до внутрішніх 

районів країни тощо. Тому в перекладах на російську мову цей термін сам 

залишався без перекладу. Трактування, що виділяють якесь одне значення, є 

неповними, адже Ло розуміє хінтерланд широко, так само, як і метод-збірку. 

Хінтерланд може дійсно означати і тил армії, і певний регіон (в якому 

розгортається метод-збірка), а в ширшому вигляді певний набір, зв’язку 

матеріальних і текстуальних відносин: «пучок нескінченно триваючих і більш-

менш рутинізованих і витратних літературних і матеріальних відносин, що 

включають твердження про реальності і самі реалії» [Law, 2004, р. 42]. Тобто, 

таким чином, хінтерланд – це і твердження про реальність, і, водночас, ті 

відносини, що конституюють, творять реальність.  

В хінтерланді наявні умови для побудови тверджень про реальність – в 

науці, це, наприклад, певні експерименти та записи щодо них, що стають 

основою і для нових записів і для нових експериментів. Велосипед, на якому 

ми їздимо кудись (на прогулянку, на роботу), також є частиною матеріальних 

та текстуальних відносин, що передують специфічним методам-збіркам – їзді 

на велосипеді. Таким чином, хінтерланд виходить за межі суто соціологічної 
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проблематики, і транспонується в інші сфери діяльності. Хінтерланд – і сама 

реальність, і наявні її описи. В цьому аспекті він передує методу-збірці.  

Але, водночас, хінтерланд і сам перетворюється за допомоги методів. 

Новітні наукові відкриття створюють та модифікують існуючі реалії: 

створюючи велосипед, ми даємо початок новим відносинам та типам відносин: 

між покупцями та продавцями, між людиною та велосипедом, між 

велосипедистами та автомобілістами, між пішоходами та велосипедами, між 

велосипедом та соціоспатіальною організацією тротуарів та шосе (яка 

безперечно має місце тоді, наприклад, коли на вулицях малюють спеціальні 

межі, що відділяють велодоріжки від частин вулиці/шосе, по яких можуть йти 

перехожі чи їздити автомобілі).  

У хінтерланда цікаві відносини з тими царинами, які розділені методом-

збіркою: він охоплює і присутність і обидва типи відсутності. Хінтерланд – це 

і феномен, що є представлений у засобах запису, і широкий соціальний 

контекст, який є як явленим так і Іншим: від об’єктів, що можуть стати 

запасними частинами для велосипедів/насосів, – і до економічних та 

соціальних, торгівельних відносин між конкретним зімбабвійським селищем 

та іншими населеними пунктами (які не беруться до уваги, коли ми 

досліджуємо конкретний кейс в конкретний час, виконуючи конкретні 

завдання, але можуть стати релевантними в інших контекстах).  

Продовжуючи тему відносин цих двох понять, можна сказати, що метод-

збірка виступає згущенням певних (не всіх) елементів хінтерланду, виділяючи 

якісь одні його елементи в якості присутніх, та переводячи інші в ту чи іншу 

форму відсутності.  

Отже, що нам дає використання концептів методу-збірки та хінтерланду 

порівняно з поняттями мережі? Є декілька відповідей: по-перше, така оптика 

дозволяє побачити те, що не входить до безпосередньо «мережі», чи «методу-

збірки», але може увійти, чи навпаки, випадає з нього. По-друге, ці концепти 

нам ясно говорять про те, що мережі та методи-збірки не існують власним, 
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незалежним життям, у відриві від інших сутностей. Мережа, або ж метод-

збірка «вписана» до структур хінтерланду, а не існує у відриві від нього. Таким 

чином, Ло звертає увагу на «сіру пляму» попередніх концептуалізацій. 

Тобто, в певному сенсі, ці два концепти по-своєму доповнюють чи навіть 

замінюють поняття мереж, і пропонують нову теоретичну рамку всередині 

акторно-мережевого підходу.  

Інша лінія відносин – з попередніми концептами Ло і Мол, і, зокрема, з 

потоками, регіонами тощо. Метод-збірка та хінтерланд і тут можуть бути 

використані в якості синонімів та більш широких понять, які можуть 

замінювати і потік, і регіон. Метод-збірка є плинною, та змінюватися в 

залежності від оточуючих обставин – і тут є відголоски «потоку». Разом з тим, 

нова діада дозволяє нам краще зрозуміти обставини трансформацій, адже 

теоретична оптика тепер – не лише певний артефакт, але й те, з чого він 

складається та до чого входить. Разом з тим, хінтерланд помітно відрізняється 

в різних територіях, місцях – і тут евклідові, регіональні особливості 

вступають у гру.  

Таким чином, ці два поняття стають розвитком попередніх концепцій 

Мол і Ло.  

 

2.2. Множинні онтології vs множинні перспективи: проблеми 

перспективістського погляду 

 

Роботи Аннмарі Мол розкривають інший бік методів-збірок та 

хінтерландів, чи принаймні представляють схожу теоретичну перспективу з 

іншого боку: якщо Джона Ло цікавлять різні способи впорядкування 

реальності та різнорідних просторів, форм просторовості, то Мол в її роботах, 

і зокрема, в «Множинному тілі» цікавлять питання того, як саме процесуально 

и рутинізовано, в практиках, вибудовуються ці локальні порядки та онтології. 

В певному сенсі, можливо, і не варто проводити між цими дослідниками 
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розрізнення, адже часто одні і ті ж поняття та концепції вільно курсують між 

їх різними роботами.  

Множинність об’єкта стає лейтмотивом для подальших робіт Мол – 

присвячених дослідженню людей, хворих на діабет [Ло & Мол, 2017; Mol, 

2008], і особливо – монографії «Множинне тіло: онтологія в медичній 

практиці» [Мол, 2018/2002]. На останній роботі зупинимося детальніше. 

«Множинне тіло» присвячене дослідженню людей, що страждають на 

атеросклероз нижніх кінцівок. Мол намагається відійти від звичайного 

перспективізму (який полягає в постулюванні наявності множинності точок 

зору на єдину та цілісну реальність), і постулює твердження про створення 

різних атеросклерозів відповідно до практик різних людей – пацієнтів (для 

яких атеросклероз – це неприємні відчуття при ходьбі), терапевтів (які 

прописують лікувальну ходьбу, і для яких ця хвороба – це, наприклад, певний 

колір шкіри), хірургів (атеросклероз як бляшка в кровоносних судинах, через 

яку кров не потрапляє вниз по нозі) тощо. Кожна з даних версій (ці три – 

далеко не єдині) супроводжується практиками всіх сторін, вона виконується 

(Мол використовує термін «перформативність» (performativity)), реалізується 

в їх практиках і координація та намагання віднайти зв’язність різних версій є 

вирішальним в роботі з лікування хвороби. Саме завдяки координації ми, 

зрештою, підсумовуємо різні атеросклерози, утворюючи один.  

В цьому позиція Мол відрізняється від поглядів, які вона дещо 

спекулятивно узагальнює під назвою «перспективізму». Перспективізм в її 

книгах постає, як певна теоретична позиція, яка пропонує науковцю дивитися 

на різні точки зору, або ж перспективи – і, зокрема, точки зору медиків та 

хворих. При цьому, як пише Мол, ми уявляємо обидві сторони, як об’єкти 

дослідження, і використовуємо спільну теоретичну мову для опису як 

пацієнтів так і лікарів. Тобто є точка зору лікаря, що аналізує якусь хворобу 

чи ушкодження, наприклад, перелам – та точка зору пацієнта. Але в такому 

дослідженні ми аналізуємо не стільки самі фізичні прояви хвороби чи 
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ушкодження – ми аналізуємо смисли, що їм приписують лікарі та пацієнти. 

Чим є перелам для лікаря? Чим є перелам для пацієнта? Їх інтерпретації, їх 

смисли є конче важливими для вченого, що займає позицію «перспективіста»:  

«Перспективізм» робить лікарів і пацієнтів рівними, оскільки і ті, і інші 

інтерпретують той світ, в якому живуть. Але сказати так означає також 

посилити їх поділ, тому що інтерпретації лікарів і пацієнтів повинні 

відрізнятися один від одного, будучи пов'язаними з історією, інтересами, 

ролями і картинами світу кожної з груп. Мол розрізняє хворобу, та її значення: 

як фізичну (disease) та численні її соціальні інтерпретації самими хворими та 

лікарями (illness). «У перспективізмі слова «захворювання» і «недуга» більше 

не використовуються для протиставлення фізичних фактів і особистого сенсу. 

Замість цього вони розрізняють точки зору лікарів і точки зору пацієнтів» 

[Mol, 2002, pp. 10-11]. 

 Але при цьому приховується роль позалюдського – хвороба уявляється, 

як «illness», а не як «disease», але більш серйозним є те, що сама хвороба 

перестає бути об’єктом соціального дослідження, оскільки їм можуть бути 

лише її інтерпретації. При цьому за Мол (2002) сам об’єкт інтерпретацій 

залишається одиничним, незмінним:  

Всі інтерпретації, скільки б їх не було, є інтерпретаціями чогось. Чого 

саме? Якоїсь матерії, що кудись проектується. Деякої природи, що 

дозволяє культурі приписувати їй всі ці форми. Це вбудовано в саму 

метафору «точки зору». Це примножує кількість спостерігачів, але 

об'єкт спостереження залишається один. У повній самоті. 

Недоторканим. На нього тільки дивляться. Наче б він був у центрі кола. 

Оточений сонмом мовчазних осіб. Здається, що вони пізнають об'єкт 

тільки очима. Може бути, у них ще є вуха, щоб слухати. Але ніхто ніколи 

не чіпає об'єкт. Дивним чином це не змушує його відступити і зникнути, 

але робить дуже твердим. Незбагненно сильним [p. 12].  
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Таким чином, є певна множина інтерпретації чогось одного, причому це 

«щось» не береться нами до уваги. Тут аргументація Мол повторює 

вищезгадані погляди Латура, Ло, Каллона та інших авторів акторно-мережевої 

теорії: хвороба є не лише інтерпретацією, але й цілком фізичним фактом, який 

вступає у взаємодію, складну та невизначену, з смислами, що йому дають 

люди, залучені до процесу діагностування хвороби.  

На наш погляд, у метафори перспективізму є інший прихований недолік, 

якщо її розглядати з такої точки зору: показуючи нам різні інтерпретації, різні 

версії людей, така точка зору ігнорує проблему того, як з-поміж них 

визначається і постає певний порядок. Як множинність стає одиничністю. 

Коли лікар «інтерпретував» перелам як «перелам», чи діагностував грип, він 

таким чином відрізає інші можливості. Ось цей аспект політичного вибору, 

виокремлення та розрізнення стає важливим в Аннмарі Мол. Але в даному 

випадку, хворобу, як вже згадано вище, визначає не лише лікар, але й інші 

актори: «Висунути на перший план практичні аспекти (practicalities), 

матеріальні аспекти (materialities), події. Якщо ми робимо цей крок, то 

«хвороба» стає частиною того, що робиться в практиці» [Mol, 2002, pp. 12-13]. 

Таким чином, перспективізм опиняється в пастці виключно 

інтерпретативних, інтерпретативістських пояснень, які кажуть, що так, є щось 

– певне фізичне явище, - яке має окремі тлумачення з різних точок зору, але є 

незмінним та одиничним20.  

Натомість, Мол пропонує в своєму дослідженні інший підхід, який, 

спираючись на перформативістську концепцію: 

1) по-перше, намагається врахувати фізичні та інтерпретативні аспекти 

хвороби (тобто, поєднати disease та illness); 

2) по-друге, також є спробою відповісти на питання, чому з-поміж різних 

версій захворювання ми зрештою отримуємо певну одиничну, остаточну 

                                                 
20 Тут можна помітити відлуння кантіанскої ідеї «речи в собі», що позначає об’єкти, що їх людина не може 

осягнути за допомоги досвіду; оскільки будь-яка річ не зводиться, за Кантом до свого представлення.  
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версію, і намагаємося її дотримуватися в лікуванні, і взагалі, в численних 

практиках – і як хворі, і як лікарі.  

За думкою, Мол ми, в першу чергу, маємо відмовитися від того, щоб 

розглядати захворювання, як щось одиничне, існуючи поза/перед 

інтерпретаціями його соціальними акторами – адже існує певна кількість 

версій захворювання, які можуть навіть співіснувати одна з іншою протягом 

певного часу. При цьому, на думку Мол (2002), незважаючи на множинність, 

та розмаїття, хвороба, чи спосіб лікування, залишаються одиничними та 

зв’язними:  

Окремому пацієнтові швидше за все, припишуть якщо не одне 

захворювання, то, принаймні, один спосіб лікування. Клінічні висновки, 

вимірювання тиску, соціальні питання, результати дуплексу і 

ангіографічні знімки - все це зводиться воєдино в документах пацієнта. 

Всі разом вони або підтримують висновок про інвазивне лікування, або 

не роблять цього. Я хочу, щоб термін множинний передавав саме це: що 

є різноманітність, а не плюралізм [p. 84]. 

Таким чином, ми маємо політичний вимір вибору з-поміж різних версій: 

які саме версії треба брати до уваги, які ні. І чи слід здійснювати інвазивне 

лікування, чи/та коли його робити, після попередніх (профілактичних) 

процедур, чи взагалі, обмежитися лише ними? Ці питання того, як 

здійснюється вибір, також є важливими для Мол.  

Але, в той ж час, ці версії не є взаємовиключними, це можуть бути не 

лише оцінки наявності хвороби, але й різні версії однієї і тієї ж хвороби: 

наприклад, за даними ангіографічних знімків21, хвороба може мати один 

характер (наприклад, атеросклероз може поставати, як «легкий»), а от за умови 

дуплексного сканування22 ми можемо – іноді – отримувати відмінну картину. 

                                                 
21 Ангіографія – інвазивний метод контрастного дослідження кровоносних судин, в якому проводиться 

рентгенологічне сканування, і заздалегідь вводиться контрастна рідина (наприклад, препарат йоду). За 

допомоги ангіографічних знімків можна отримати дані щодо фізичного стану судин, протяжність патологій 

тощо.  
22 Дуплекс - неінвазивний ультразвуковий метод дослідження, що дозволяє отримати двомірне зображення 

судин з можливістю оцінки стану стінки судини, характеру і швидкості кровотоку по ним. Дуплексне 
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Таким чином, ці різні версії не виключають одна іншу, пропонуючи не 

взаємовиключні, але відмінні альтернативи. Таким чином, Мол (2002) 

говорить про множинні онтології, в яких беруть участь тіло пацієнта, засоби 

діагностування, лікарі, сам пацієнт, та інші стейкхолдери. Але між ними, як і 

між різними версіями хвороби підтримується зв’язність: 

На практиці захворювання, атеросклероз, більше не є одним. Якщо 

слідувати за здійсненням атеросклерозу, то він множиться, оскільки 

практик багато. Але онтологія, що виникає внаслідок прирівнювання 

того, що є, тому, що робиться, не є онтологією плюралістичного штибу. 

Різноманітність здійснюваних об'єктів не має на увазі їх 

фрагментарність. Незважаючи на те, що атеросклероз з'являється в 

лікарнях в різних версіях, ці різні версії якимось чином утримують 

зв'язність [pp. 83-84].  

В певний момент, в певному просторі – відбувається певний вибір версії. 

Таким чином, ми приходимо до поняття «онтологічної політики». 

Онтологічна політика: зв’язність та вибір. Отже, різні реалії не є 

відділеними одна від іншої: певні актори є включеними до них в один і той ж 

самий час (лікарі, пацієнти, обладнання діагностики). Зв’язність за Мол (2002) 

досягається двома способами: перший з них, передбачає підсумовування 

результатів медичних обстежень, та параметрів оцінки стану хворого:  

У критеріях успішності за Резерфордом поліпшення визначається 

складеним чином. Це комбінація клінічних симптомів і лодижечно-

плечового індексу. Виділяються різні категорії поліпшення. Наприклад, 

вищий показник +3 - помітне поліпшення. Він вважається досягнутим, 

якщо (а) симптоми захворювання або зникають, або значно слабшають, 

(б) лодижечно-плечовий індекс стає вище 0,9» [р. 68].  

                                                 
сканування дозволяє побачити досліджувані судини, оцінити місця їх звужень, закупорок або, навпаки, 

розширені ділянки, а також визначити наявність в них тромбів, атеросклеротичних бляшок, порушень 

кровотоку. При традиційній методиці дуплексного сканування використовуються звукові хвилі високого 

діапазону частот, які не сприймаються людським слухом. Комп'ютер отримує інформацію від 

ультразвукового датчика і перетворює її в двомірне динамічне зображення на екрані монітора. 
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Другий спосіб – калібрування та узгодження різних способів аналізу, записів 

щодо здоров’я пацієнта: «Можливість узгодження клінічних записів, 

показників тиску, графіків дуплексу і ангіографічних знімків виникає тільки 

завдяки дослідженням кореляцій, що робить їх порівнянними між собою [Mol, 

2002, р. 84-85]. 

Таким чином, за допомоги координації різних версій хвороби, ми 

можемо здійснювати певний вибір реалій, які є більш важливими, і мають 

більше підґрунтя, аніж інші. Адже в різних місцях реалії, зокрема, 

атеросклерозу відрізняються – більш чи менш помітно – аж до того, що іноді 

(дуже рідко) різні методи і способи аналізу можуть давати геть різні висновки.  

При цьому, важливо те, що в процесі прийняття остаточних та 

проміжних рішень, як і в отриманні знань та обстежень – всюди разом з 

людьми беруть участь і об’єкти – різне обладнання, документи, і навіть 

методи. Вони разом створюють умови можливості тієї чи іншої реалії, які не є 

фіксованими, а постійно конструюються в практиках акторів. В певному сенсі, 

хоча Мол не згадує це поняття, але можна казати про метод-збірку – різні 

складові обладнання, тіло і враження пацієнта. Досвід та навички лікаря – 

утворюють певний набір впорядкованих об’єктів, а також певний процес 

впорядкування. Здійснення діагностики атеросклерозу – опиняється 

підмножиною поняття, запропонованого Ло.  

Ці актори – гетерогенні – роблять усе, аби одна з реалій (або певний 

набір реалій) стала б можливою, та більш беззаперечною, аніж інші. Різні 

можливості, умови можливостей, що є присутні заздалегідь, відсікаються та 

розподіляються. В різних місцях – зокрема, в різних відділеннях лікарні, де 

лікують атеросклероз – існують різні версії, які є більш чи менш зв’язаними та 

координованими одна з іншою. Таким чином, така логіка непостійного та 

неповного зв’язку є у випадку з Мол іншим способом розгортання її 

попередніх робіт – і, зокрема, концепції потоку, з його нестабільною, та 

нестійкою неізольованою структурою, зв’язністю. Такий концепт ще далі 
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відрізняється від поняття мереж, пропонуючи їх доповнення, або ж 

альтернативний опис, заміну в деяких випадках. В той ж час, певні елементи 

всередині лікарні зберігають сталість: процедура діагностики, процедури 

лікування та хірургічних операцій, які здійснюють над хворими на 

атеросклероз.  

В роботах Латура часто можна зустріти вираз «актор-мережа», що 

означає погляд на актора, як певну сукупність інших агентів, зв’язаних між 

собою. Це в певному сенсі веде до різних парадоксів – адже поставало 

питання, коли закінчувати редукцію в аналізі.  

В дослідженнях атеросклерозу, що його здійснює Мол, вона пропонує 

концепцію дробленого об’єкта, який є розподіленим між різними місцями його 

виробництва чи задіяння23 , та позбавлений центру – певного значення, чи 

сутності, яку можна спостерігати з різних перспектив – про які ми згадували 

вище. Тепер це не певний «актор в середині павутини», але нестабільна сила, 

що є зв’язною, але не має чіткої прив’язки до якогось єдиного центру, актору, 

який ставав би контролером. Відносини всередині таких утворень є більш-

менш стабільними, але не настільки стійкими, як в концепції мереж.  

Одна і та ж сама хвороба починає відтворюватися в кількох методах-

збірках: один атеросклероз (встановлений за допомоги ангіографії) є 

небезпечним в більшій мірі (і для його лікування потрібна операція), в той час, 

як інший атеросклероз (у версії дуплексного сканування) є більш-менш 

слабко-розвиненим, і операція може не знадобитися, чи їй можуть передувати 

інші практики та приписи. Таким чином, один об’єкт (атеросклероз) є 

децентрованим, адже він водночас один, і існує в багатьох місцях в різних 

варіаціях. В той ж час він є зв’язаним, адже лікарі обирають між діагнозами та 

версіями захворювання, як ми зазначали вище.  

                                                 
23 Один з перекладів багатозначного слова enactment, яке в контекстах робіт теоретиків ANT має декілька 

різних перекладів: наприклад, «встановлення», чи «засновування». «Задіяння», або ж «приведення в дію» 

важливе з точки зору того, що в такому перекладі залишаються інтуїції дії, яку здійснюють гетерогенні 

актори. 
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Випробування сил та онтологічна політика: що залишається, а що 

додається. Праці Мол24, зокрема «Множинне тіло», разом з надбаннями її 

колеги, видозмінюють традиційну логіку вимальовування випробування сил в 

акторно-мережевій теорії. На перший погляд, все, немов би, залишається як 

було: існують певні актори, які, вступаючи в боротьбу, переживають 

випробування сил, і найміцніший актант, зрештою, здавалося б, здобуває 

перемогу, і утворює певний час – як ставку боротьби, так і кінцевий її 

підсумок. Ця логіка помітна і в «Множинному тілі», і в «Після методу», в 

якому Ло робить переопис ранніх робіт Латура – крізь призму хінтерланду та 

методу-збірки. В певному сенсі, наприклад, метод-збірка – це також 

об’єднання-в-процесі різних агентів різного походження – людей, 

велосипедів, втулкових насосів тощо – і можна легко уявити, як різні методи-

збірки, або ж хінтерланди вступають в протистояння один з іншим.  

Таке враження підсилюється тим, що автори часто згадують Латура та 

його інтуїції, і взагалі логіка розгортання відносин акторів в їх роботах дуже 

нагадує – ззовні – «Лабораторне життя» чи «Пастерізацію Франції»: є декілька 

акторів з власним баченням реалій, і вони вступають у певні відносини, 

утворюючи гетерогенні зв’язки (з humans та non-humans), і – відповідно – з 

множини різних версії поступово постає певна одиничність. Багато в чому, 

такі інтуїції залишаються базовими для багатьох текстів акторно-мережевої 

теорії.  

Але ця логіка дещо помилкова, адже в роботах Ло та Мол ми маємо 

суттєву трансформацію звичної схеми: по-перше, важко сказати, що 

«боротьба» є доцільним терміном для позначення взаємовідносин та 

напруження між різними версіями атеросклерозу (та їх «прибічниками») – в 

т.ч. тому, що сама Мол згадує «координацію» та взаємоузгодження. По-друге, 

як ми вже згадували, різні версії не прямо протистоять одна одній, а 

співіснують та переплітаються разом: навіть у випадку, коли якійсь один 

                                                 
24 Ми не згадали її інші роботи – зокрема [Mol, 2008, 2010] та ін. – в цих текстах Мол розвиває свої положення 

на інших прикладах с медицини, прийому їжі, тощо.  
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діагноз атеросклерозу відбраковується, він згадується в різних записах, він 

дискутується, і певні окремі його аспекти та рекомендації можуть бути 

використані в подальшому, в т.ч. в межах переможної версії. Таким чином, 

підвищується теоретична чутливість концепту, до якої додаються нові 

значення. Онтологічна політика, поширюючись з фізико-біохімічних 

лабораторій на медичні заклади та підрозділи, втрачає гостроту та 

безкомпромісність ранніх інтуїцій та образів з робіт Латура та Каллона 70-80-

х років.  

Дедалі важливішою стає плинність, нестійкість в нових визначеннях 

просторовості – в потоці, в множинному тілі, і навіть, в регіоні – адже, ці різні 

моделі можуть співіснувати в одному дослідженні, в одній мережі та/або разом 

з нею, поза нею. В одному селищі втулковий насос може мати одну структуру, 

а в іншому – його елементи можуть помітно відрізнятися. Взагалі, поняття 

«втулкового насоса» може включати не лише агрегат для викачування води, а 

й жерців, священиків, богів та сили природи – які дозволяють викачувати воду, 

та пити її. І ця конфігурація акторів відмінна у відмінних локальностях.  

Вищезазначений приклад з насосом (як і інші) також показує, що на 

відміну від побудов Латура, Мол і Ло переглядають ідею контингентності: на 

зміну жорстким визначенням альтернатив (або…або), приходять «м’яка» 

концепція спів-контингентності, в якій різні версії співіснують та проникають 

одна до іншої. Таким чином, взаємодія акторів в моделях обох авторів стає 

більш різноманітною, гнучкою, самі мережі втрачають цілісність, і стають 

менш ізольованими та замкненими. З точки зору Латура Пастер виключив інші 

альтернативи та/або змусив їх працювати на себе, підсилюючи його – таким 

чином, контингентність в цьому випадку є жорсткою, чітко примушуючи 

дослідників обирати. Приклади з насосом чи атеросклерозом працюють зовсім 

по-іншому, не виключаючи альтернативи повністю, і завжди даючи їм шанс. 

Таким чином по-своєму долається асиметрія між акторами в мережах, потоках 
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та в регіонах. Така теоретична чутливість – напевне, одна з найкращих 

характеристик концепцій Ло та Мол.  

 

2.3. Онтологічна хореографія Х. Томпсон-Кассінс та «соціологія 

прив’язаності» (А. Еньон, Е. Гомар) 

 

Якщо Мол застосовує вираз «онтологічна політика» щодо різних місць 

виробництва того чи іншого фізичного стану (стосується це анемії чи 

атеросклерозу, діабету чи втулкового насосу), то для Х. Томпсон важливим є 

темпоральний аспект подібних взаємодій: онтологічна хореографія 

[Thompson, 2005]. Вона провела дослідження в клініках допоміжних 

репродуктивних технологій25 . 

Для Томпсон важливим є відношення між людиною як самістю та 

об’єктивацією: в широкому сенсі вона йде проти певних інтуїцій 

феміністичних досліджень технологій, які наголошують на шкоді об’єктивації, 

яку здійснюють такі технології стосовно, наприклад, жінок. Інтуїція Томпсон 

полягає в тому, що відносини об’єктивації не завжди обмежують людей, і 

зокрема, жінок, а навпаки, навіть допомагають їм досягти певних цілей. Звісно, 

що далеко не всі види об’єктивації є корисними, але/та в вузькому сенсі 

корисними є, наприклад, технології медицини. За допомоги медичних 

технологій та засобів можна, наприклад, успішно завагітніти, чи подолати 

певну хворобу. Причому відносини об’єктивації в Томпсон не відрізняються 

повною підпорядкованістю об’єкта (тіла жінки) суб’єкту (лікарям).  

Пацієнтка, що змушена скористатися допоміжними репродуктивними 

технологіями, сама бере участь в процесі об’єктивації, адже саме її тіло – разом 

з іншими – стає чинником виникнення вагітності (або ні). В певному сенсі 

особистість пацієнтки за Томпсон носить наративний характер: «У прийнятій 

                                                 
25 Допоміжні репродуктивні технології – це певна узагальнююча назва різноманітних технологій, процедур, 

технік, методів лікування, які застосовуються задля досягнення вагітності жінкою. Часто застосовуються 

при безплідді. 
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мною оптиці ідентичність особистості включає в себе щонайменше три 

елементи: довгострокову орієнтацію на благо, динамічність як істотну 

властивість і непереборно наративний характер» [Томпсон, 2018, с.209]. За 

Томпсон (2018) надзвичайно важлива увага до наративів пацієнта та обставин 

їх виробництва:  

Користувач, що множинно об’єктивується не є ані безпорадним, ані 

жертвою. Об'єктивація жінки включає в себе активну участь самої 

жінки і тією ж мірою управляється нею самою, як і лікарями, 

процедурами та інструментами. Агентність пацієнтки не тільки не є 

несумісною з об'єктивуванням, але іноді і вимагає періодів об'єктивації 

[стр. 215-216]. 

Таким чином, об’єктивація пацієнтки клініки ДРТ є корисною, адже 

допомагає їй завагітніти, в тривалому процесі різноманітних операцій та 

процедур, протягом яких пацієнтка може суттєво змінювати свою ідентичність 

– перед діагностикою вона є звичайною людиною, що сидить в кімнаті 

очікування, але згодом в різних операціях виокремлюються певні аспекти її 

самості – окремі органи, з якими взаємодіють медичні прилади та лікарі тощо: 

«Пацієнтка локально і тимчасово перетворена в ряд тілесних функцій і частин, 

які працюють так, щоб сформувати функціональну зону сумісності із засобами 

медичного втручання. Інструменти, препарати, лікарі, гамети і т. д. - всі вони 

беруть на себе якийсь аспект пацієнтки, заміщаючи її в фазах, діагностованих 

як непрацюючі» [Томпсон, 2018, с. 241]. 

Онтологічна хореографія тут постає, як тривалий процес налагодження 

функціональної відповідності між різними складовими лікування: пацієнткою, 

її уявленнями про своє тіло, приладами, що діагностують причини її безпліддя, 

лікарями, медичними інструментами тощо.  

На відміну від праць Мол, яка розглядала в статичному розрізі роботу 

багатьох інстанцій лікарні Z, тут ми маємо справу з тим, як саме 

встановлюються а часі ці узгодження та відповідності: спершу пацієнтка 
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звертається до центру ДРТ, і проходить попередню діагностику, а згодом 

підключаються різноманітні інші підрозділи клініки, лікарі, апарати тощо. Цей 

процес у часі і стає онтологічною хореографією. Встановлюється маршрут 

пацієнтки – причому не тільки по різних підрозділах лікарні, але й своєрідний 

маршрут трансформації її тіла, яке поступово отримує можливість завагітніти.  

При цьому важливим є встановлення того, що Томпсон (2018) називає 

синекдохічною відповідністю:  

Цей сінекдохічний аспект діагнозу - події, за допомогою яких частини 

жіночого тіла починають заміщати саму жінку, - робить такі пояснення 

характерно механистичними. Процедура має справу не з фаллопієвими 

трубами, а з самою жінкою, пацієнтки і пацієнти ніде не роблять такий 

редукціоністскій жест і не говорять про себе як про фаллопієві труби або 

про будь що, що фігурує в діагнозі. Вони - індивіди з конкретним 

діагнозом, який може відповідати певному медичному лікуванню. Дане 

місце обіцяє не оминути або виправити фаллопієві труби, а допомогти 

жінці завагітніти… [с. 221]. 

Тобто при постановці діагнозу стосовно окремих частин тіла жінки, ми 

маємо справу з інтересами не окремих частин тіла, а з інтересами жінки, її 

прагненням завагітніти. При цьому, «пацієнтка ставиться до себе як до об'єкта 

вивчення і втручання, до лікаря - як до інструменту і носію епістеміческого 

стандарту, а до інструментів і матеріального сеттінгу - як до технології, що 

підходить для впливу на її тіло» [Томпсон, 2018, с.221]. 

Таким чином, пацієнтка бере участь у прокладенні маршруту до 

вагітності – і в онтологічній хореографії – узгодженні інструментів, частин 

тіла, лікарів, діагнозів, репродуктивних технологій тощо. При цьому вона дає 

згоду на об’єктивування свого тіла, – підпорядкування технологіям, діям, 

об’єктам, яке відповідає її інтересам.  

Онтологічна хореографія може при цьому бути невдалою в певних 

випадках: маршрут пацієнтки по різним фазам медичного втручання може 
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закінчитися провалом, діагноз, поставлений раніше, може не підтвердитися, а 

процес (корекції) вагітності може зіткнутися з новими перешкодами. В цьому 

випадку Томпсон пише про те, що всім задіяним в медичний процес не 

вдається встановити відповідність між пацієнткою та її окремим аспектом.  

На відміну від Латура, в роботах Томпсон, увага приділяється багатьом 

складовим процесу лікування. Розглядаючи траєкторію маршруту пацієнтки 

та окремих відділів клініки, вона не пояснює процес через асиметрію між 

акторам, серед яких є один, що робить ключовий вплив. Для Томпсон немов 

не існує розподіл на сильні та слабкі ентелехії, важливий для Латура.  

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що об’єктивація в медицині 

відіграє суттєву роль в досягненні пацієнтками своїх цілей, 

підпорядковуючись різноманітним засобам, які роблять їх тіло об’єктом 

медичного втручання. При цьому важливо розуміти, що пацієнтки не є 

пасивними реципієнтами, але учасниками процесу онтологічного узгодження 

розмаїтих медичних об’єктів-прокладання маршрутів, як допомагають пройти 

шлях від бажання завагітніти до успішної чи неуспішної вагітності.  

Інший підхід всередині акторно-мережевої теорії є радикальнішим за 

попередній: навіть акторів не існує, і головним дослідницьким питанням стає 

не «хто (що) діє?», а «що відбувається?» [Gomart & Hennion, 1999]. Це 

можливо завдяки відмові від розрізнення актора та мережі, і радикалізації 

поняття медіації: дія передається по мережі з актантів, які можуть здійснювати 

вплив на неї, трансформуючи та модифікуючи її, але сама така медіація не 

зводиться до простої взаємодії між акторами – людьми та об’єктами. 

Натомість, медіація позначає сам процес створення нового різноманітними 

посередниками. Інше важливе зміщення – це відмова від поняття 

«перформативності» (наприклад, в попередній концепції А. Мол) на користь 

іншого поняття – емерджентності (emergence). В процесі циркуляції дії в 

мережі, за посередництва розмаїття актантів, увесь час відбуваються 

виникнення нових феноменів, або подій. Еньон та Гомар вивчають специфічні 
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спільноти людей – фанатів музики та наркоманів, які на відміну від інших 

концепцій актора взагалі не здійснюють ніяких дій, але пасивно сприймають 

музику. Саме тут стає важливим розрізнення понять актанта та актора, - 

першого, як сутності, що має потенціал, та другого – як сутності, що діє.  

Концепція Еньона та Гомар, отже, взагалі не виглядає концепцією 

актора, як такого, що здійснює цілеспрямовану дію, маючи певну інтенцію. 

Натомість, для авторів принципова різниця між актором та актантом, що 

досить нечітко вимальовується в інших текстах всередині напряму: актант 

виступає, скоріше, як учасник, аніж активний діяч. 

 

Висновки до розділу ІІ  

 

Мол і Ло роблять спробу опису контингентного поліваріантного 

характеру методів-збірок, та різних версій того, що відбувається – з лікарями, 

з пацієнтами, з велосипедистами, з вченими в лабораторіях тощо. На відміну 

від більш ранніх інтуїцій акторно-мережевої теорії, вони будують іншу, 

помітно більш гнучку модель взаємодій різних акторів, в якій знаходиться 

місце (частковій) нестабільності, ще більшій недодетермінованості.  

Ло та Мол по-своєму вирішують проблему симетрії та взаємовідносин 

між акторами Зокрема, Мол пропонує концепт онтологічної політики, в якій 

ми обираємо певний один варіант реальності з-поміж кількох можливих. Разом 

з тим, її варіант моделювання взаємодій різнорідних сутностей є порівняно 

демократичнішим за латурівську концепцію боротьби та випробувань, - в тому 

числі й тому, що Мол прискіпливіше розглядає те, як різні актори діють і 

роблять свій внесок в політику вибору, порівняно з підходом Латура, де ми 

часто стикаємося з одним актором, який знаходиться в більш привілейованому 

стані. Також Мол принципово не розглядає взаємодії в термінах боротьби 

акторів.  
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В пізніх роботах Джона Ло з’являється поняття методу-збірки та 

хінтерланду. З одного боку, ці поняття та їх концептуалізація дозволяють нам 

подивитися до проблему дослідника, тобто роботу Ло можна розглянути, як 

специфічну рефлексію соціолога, який використовує певний інструментарій 

для розуміння (але також і конструювання26) соціальної реальності, але більш 

цікавим є інший ракурс – в якості заміни поняття мережі, та подальшого 

доповнення вже існуючих регіональних та плинних просторовостей. В цьому 

випадку, метод-збірка стає метафорою-оперантом для опису не лише 

соціологічної методології, але й будь-яких інших методів інших людей. При 

цьому хінтерланд тлумачиться Ло, як сукупність фізичних і текстуальних 

реалій, в яких розгортається метод-збірка. Про це ми поговоримо трохи 

згодом.  

Але концепціями Мол і Ло справа не обмежується. Інші дослідники, 

розділяючи аксіоматичні допущення авторів ANT, будують інші концепти 

процесуальності. Прикладом цього стає онтологічна хореографія Х. Томпсон 

– динамічна взаємодія в часі між різними агентами в репродуктивній клініці. 

Інша цікава концепція – Антуана Еньона, який пропонує відмовитися від 

поняття дії, та акторів. Ці концепції не отримують такого поширення, як ідеї 

Латура, Каллона, Ло та Мол, але важливі тому, що вони по-перше, пропонують 

іншу перспективу, а, по-друге, стають джерелом для інших концептуалізацій, 

в тому числі, підходів Ло та Мол.  

Таким чином, проблема часу та симетрії не залишається вирішеною в 

акторно-мережевій теорії (зрештою, концепції Мол і Ло майже не розглядають 

темпоральність), але ці альтернативні концепції по-перше, допомагають 

зрозуміти обмеження підходу Латура, а, по-друге, роблять спробу подивитися 

на взаємодії без використання ретроактивності, в якій певні актори 

опиняються в аналізі Латура більш привілейованими, та здатні 

                                                 
26 Ло розрізняє перспективістське бачення багатьох точок зору на один і той самий об’єкт з одного боку та 

підхід, який використовує він сам: коли ми своїми методами пізнання реальності конструюємо, а точніше 

співконструюємо її множинні версії.  
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«переписувати» минулий час. На відміну від Латура, ці автори говорять дуже 

рідко про «простори-часи» (time-spaces), поєднуючи простір та час разом, і 

розглядаючи взаємодії, як такі, що відбуваються процесуально, з поєднанням 

цих двох вимірів. При цьому базові інтуїції та дихотомії акторно-мережевої 

теорії залишаються: багато в чому, Мол та Ло дещо змінюють підхід до них, 

але відносини між консструктивізмом та реалізмом, чи між макро- та мікро-

рівнями для них мають такий ж сенс, як і для Латура з Каллоном. 

Інша цікава річ в їх напрацюваннях – це спроби вирішити розділення між 

мережевим та позамережевим за допомоги концептів потоків, методів-збірок 

та їх хінтерландів, та множинних тіл, що доповнюють та змінюють концепт 

мереж.  Межі цих утворень завжди залишаються нечіткими і самі потоки 

позбавлені стабільності та асиметрії між акторами. Так, наприклад, втулковий 

насос є утворенням, що не потребує якогось специфічного обладнання, багато 

його компонентів можуть бути замінені «на місці».  

Взаємодії між обєктами віднині не обмежені рамками мереж, таким 

чином. Об`єкт конструюється та діє в різних просторових контекстах, і завжди 

є прив`язаним до них. А тому і у плинності є свої контексуальні межі: насос не 

може бути будь-чимось, незважаючи на «плинну» та «змінну» будову, він 

формується (та формує) в локальних контекстах, і це є одним з головних 

доробків Мол і Ло.  

Таким чином, порівняно з більш ранніми версіями ANT Латура та 

Каллона, чий стислий огляд був викладений в попередньому розділі, роль цих 

дослідників полягає у створенні більш чутливих теоретичних інструментів, які 

підкреслюють роль спів-контингентного, та плинного в соціальних 

взаємодіях. Роблячи акцент на теоретизуванні децентрованих, нестійких 

об’єктів, та різних просторових вимірів (регіон, мережа, та потік – які 

доповнюють один одного), вони не стільки здійснюють революцію, чи 

вступають у протистояння, скільки модернізують та доповнюють вже існуючу 

теоретичну рамку.  
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РОЗДІЛ 3. СИМЕТРІЯ, ПРОСТІР ТА ЧАС В АКТОРНО-

МЕРЕЖЕВІЙ ТЕОРІЇ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ 

 

Попередній розділ було присвячено підходам, присвяченим 

альтернативним способам розвивати понятійно-категоріальний апарат 

акторно-мережевої теорії, і зокрема, такими що або полемізують з окремими 

напрацюваннями ранньої акторно-мережевої теорії, або ж доповнюють їх, 

створюючи помітно нові теоретико-методологічні засади. Стратегії, що їх ми 

розглянули, можуть зводитися до суперечності чи до ускладнення, патчінгу. 

Ми виявили, що концепти акторів та мереж мають свої обмеження та недоліки, 

і, відповідно, розглянули декілька спроб доповнення чи нівеляції цих 

концептуальних фігур. Тепер ми повернемося до робіт Бруно Латура і 

спробуємо частково відповісти на питання, що ми їх поставили наприкінці 

першого розділу – а саме, як звязані між собою час та простір, як повязані 

симетрія, ключові дуалізми з цією категоріальною парою, і – які суперечності 

можуть виникати всередині концепції часу у її звязку з іншими парами, 

дуалізмами та концептуальними фігурами в побудовах французського 

філософа.  

 

3.1. Короткий нарис соціології часу 

 

 Проблематика часу завжди була притаманна нашій дисципліні, 

соціології. Ми можемо відслідкувати традицію проблематизації поняття часу 

ще в текстах засновників важливих напрямів соціологічної думки: Е. 

Дюркгайма [Дюркгайм, 2002/1912[, Д. Міда [Мид, 2014/1932], А. Шюца 

[Шюц, 2004a, 2004b], Р. Мертона та П. Сорокіна [Sorokin & Merton, 1937]27.  

Ще від початку науки розвивався напрям, якій навіть дістав назву 

«соціологія часу». Час розглядається, як «соціальний», регламентований, і 

                                                 
27 Ретельніше див. [Акулов, 2017]. 
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впорядкований за допомоги спеціальних складних систем норм, що їх 

встановлюють різні соціальні групи, колективи, організації. Соціально-

конструктивістська тенденція пояснення часу соціальними, і спочатку - 

соціально-колективними, груповими факторами, була властива соціології ще з 

перших текстів, в яких концептуалізувалася проблема часу. Проблематика 

передачі, трансляції і розмітки часу становить головне питання соціології часу, 

і класичних текстів, що стали її основою (Дюркгейм, Мід, Шюц). 

При цьому традиція соціології соціального, в основному, не розглядає 

матеріальні способи трансляції часу, як релевантні і такі, що представляють 

яку-небудь важливість. Так само ігноруються ті чи інші способи 

індивідуальної збірки порядків часу. Якщо говорити про проблему передачі 

знання про час, то тут ми можемо знову-таки говорити про інститути традицій 

і норм. Говорячи про годинник і календарі, ми з точки зору соціології 

соціального розглядали б їх, як фізичні або ментальні втілення колективних 

або групових уявлень. Інформація про час визначається в рамках групи, або 

колективу, і здійснює примусовий вплив на індивіда, що відноситься до цієї 

групи. 

Одним з фундаторів такої логіки міркування про час є Еміль Дюркгейм, 

який говорить про час, як колективний феномен, що визначається групою і є 

трансцендентним феноменом по відношенню до окремої людини. Час 

суспільства або групи вже визначено і проявляється в ритмах активності групи 

або суспільства. У своїй книзі «Первісні форми релігійного життя» Дюркгейм 

стверджує, що час - відноситься до тих категорій, які ми засвоюємо в 

суспільстві. Ритми часу поділяються їм на ритми, яке може відчувати окрема 

людина (але цей ритм не є соціальним, він не проживається багатьма людьми 

в групі або суспільстві), та колкективні. 

Е. Дюркгайм (2002) пише, протиставляючи соціальний, впорядкований 

час індивідуальному переживанню часу: 
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Це не мій час, що так організований; це такий час, у якому об’єктивно 

подумки перебувають усі люди однієї і тієї самої цивілізації. Вже 

цього самого достатньо для того, щоб передбачити, що така 

організація повинна бути колективною. І справді, спостереження 

показують, ідо ці неодмінні орієнтири, щодо яких усі речі розставлені 

в часі, запозичені із суспільного житія. Поділ на дні, тижні, місяці, 

роки тощо відповідає періодичності ритуалів, свят, публічних 

церемоній. Календар відбиває ритм колективної діяльності й водночас 

виконує функцію забезпечення регулярності [стор. 13].  

Саме завдяки стандартизації та встановлення єдиного часу суспільство 

здатне існувати і підтримувати себе, відтворюючи колективні факти. Так, за 

допомогою календаря відзначається ритмічність повсякденної активності, 

визначаються важливі для підтримки колективної солідарності свята і 

поминання подій, що грають важливу роль в колективній пам'яті. Надалі, 

підхід Дюркгейма розвивався, наприклад, в роботах М. Хальбвакса, що 

досліджував проблематику соціальної пам'яті, важливої для колективної 

свідомості, а також її передачі. 

У такої точки зору зазвичай є декілька своїх «білих плям». По-перше, 

вона абсолютизує роль людей – розумних істот, здатних об’єднуватися в 

великі групи, і створювати ці правила, – на противагу повному нівелюванню 

ролі інших учасників складного процесу координування часу – починаючи від 

годинників, і закінчуючи… ландшафтом навколо місць, в яких створюється та 

координується, передається час. По-друге, отже, час відділяється від простору, 

перетворюючись в самостійний об’єкт аналізу, який є незалежним, 

«очищеним» від просторових чинників, і практично не деформується 

внаслідок дій оточення. По-третє, «очищення» «соціального часу» передбачає 

те, що майже навмисно опускається проблема співвідношення багатьох різних 

часів, які не є незалежними один від іншого, а навпаки, можуть співіснувати, 

переплітатися і поєднуватися разом. Остання теза потребує конкретизації: 
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одна й та ж взаємодія сприймається не з однієї системи часових та просторових 

координат, а з кількох – в залежності від кількості учасників. Ситуація лекції 

може значно відрізнятися не тільки для студентів з одного боку, і викладача з 

іншого, але й між різними способами утворення часу серед самих студентів.  

Інша важлива тенденція сучасної концептуалізації часу полягає в 

зверненні не до організації тривалого та ритмізованого часу групи, як це 

помітно в Дюркгейма, а навпаки, до проблематики часу, як короткого, 

швидкого, миттєвого. Джон Уррі визначає «миттєвий час» (instantaneous time) 

в значенні короткострокового часу, який швидко минає. Уррі використовує 

цей термін в багатьох аспектах, зокрема в контексті миттєвого доступу та 

передачі інформації за допомоги технологій в будь-якому місці на Землі [Урри 

2012 / 1999, с.187].  

До класичної соціологічної традиції дослідження часу належить 

концепція минулого, сьогодення і майбутнього Дж. Г. Міда, викладена в праці 

«Філософія теперішнього» [Мид, 2014 / 1932]. Він звертає увагу на те, що 

взаємодія є процесом, який передбачає постійне настроювання учасників 

взаємодії, розглядаючи дію як те, що має початковий етап і реалізацію. Жест, 

як символічний «оператор» початкового етапу, передбачає вибір з набору 

сценаріїв подальшої взаємодії інших учасників, які виявляються в ситуації 

контингентного вибору. Теперішнє це перехід між станами об'єктів, в якому 

більш ранні стадії визначають останні. Реальне те, що є тут-зараз, перебуває 

тільки в сьогоденні. Минуле (і це можна сказати про початкову стадію, і про 

інших стадіях розвитку дії) охоплює події, що передували теперішньому, які 

можуть його обумовлювати, в тій чи іншій мірі. Необхідно зауважити, що 

минуле у Міда розуміється, здається, в двох сенсах: як події, які реально 

відбулися, які могли вплинути на реальність сьогодення (і в цьому відношенні 

вони не підлягають скасовуванню), і як наші інтерпретації минулого, ті 

ймовірні концептуалізації і послідовності, які ми даємо минулому, в яких ми 

його описуємо (і вони якраз можуть бути скасовані і мають імовірнісний 
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характер). Майбутнє в цій схемі існує як вмонтоване в проекти взаємодіючих 

індивідів: «Протягом усього процесу взаємодії з іншими людьми ми 

аналізуємо їх майбутні дії за допомогою наших інстинктивних реакцій на 

зміни ними свого положення та інших ознак соціальних дій, що реалізуються» 

[Мид, 2013, 225].  

Ідеї Міда вплинули на розвиток концепції часу в феноменологічній 

традиції, де постає ідея взаємного конструювання часу взаємодії через 

настроювання потоку переживань людей, що вступають в комунікацію один з 

одним. У процесі комунікації партнери одночасно переживають події 

зовнішнього і внутрішнього часу. А. Шюц розділяє стандартний час [Шюц, 

2004a, с.416], «космічний час» [Шюц, 2004a, с.410] і внутрішній час [Шюц, 

2004a, сc.408-410]. Внутрішній час стосується індивідуальної свідомості 

людини, і охоплює суб’єктивне переживання часу, в якому здійснюється 

синтез наявного досвіду з актуальним, за допомоги ретенцій та протенцій. 

Ретенція, перше з понять, позначає пам'ять про певний випадок, що 

утримується в досвіді свідомості. Протенція позначає передбачення певної дії. 

Ці поняття Шюц ілюструє у випадку з спів-створенням музичного твору: ми 

чуємо певний музичний твір, який – розбитий на окремі акорди – 

відкладається поступово в памяті, і по мірі продовження його транслювання, 

або програвання, ми пригадуємо окремі  його мелодії (ретенція), і надалі ніби 

передбачуємо, як саме, за допомоги яких мелодій цей твір буде продовжено 

(протенція) [Шюц, 2004b].   

«Космічний», фізичний вимір часу проблематизує події фізичного 

довкілля навколо комунікації. Стандартний, «громадянський» час виникає на 

стику попередніх двох вимірів, і інтегрує в себе чисельні індивідуальні часові 

перспективи, виконуючи роль їх інтерсуб’єктивного координування. 

 У процесі комунікації дія наділяється значенням, виокремлюється з 

потоку переживань, і вбудовується в загальний контекст досвіду. В результаті, 
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відбувається синхронізація переживання події у партнерів по комунікації, які 

взаємно настроюються і одночасно сприймають події.  

Феноменологічна концепція часу дуже цікава, оскільки в ній ми 

зустрічаємося з индивідуалізованістю дії часу. В ній в певному сенсі 

сформульовану тезу про множинність часів - адже крім світового і 

зовнішнього, «фізичного» часів ми можемо також говорити і про індивідуальні 

темпоральних перспективи. Однак, говорячи про внутрішнє усвідомлення 

часу, ми не беремо до уваги різні фізичні об'єкти, що конструюють і 

фреймують його - телефони, календарі, розклади. Залишаючись в межах 

феноменологічної традиції, ми не бачимо окремі збірки з об'єктів і концептів, 

які також служать справі передачі і індивідуального проектування та 

настроювання часу. Ми залишаємося в світі смислів, і матеріальне та його роль 

для нас невидимі. 

Серед сучасних теоретичних побудов, в яких розвивається ідея часу слід 

відзначити інтерес для нас становлять праці Е. Зерубавеля. На перший погляд 

його концептуальні побудови дуже нагадують феноменологічний підхід. 

Зарубавель робить наголос на тому, що ми трансформуємо реальний фізичний 

світ на окремі частини (mental chunks), і включаємо них/створюємо з них 

систему понять та категорій (за допомоги чого ці сутності, явища набувають 

для нас значення), які, для автора є здебільшого чисто розумовими 

утвореннями, але можуть сприйматися нами, як цілком реальні речі 

(спробуйте перейти межі між державами без дозволу). Ці сутності 

звільняються від свого реального, «фізичного» контексту (ми не розглядаємо 

дорожній знак в контексті оточуючих його дерев, чи ставка неподалік), і 

набувають вже нового значення в нашому розумі (знак саме як знак). Тобто, в 

якомусь сенсі ми повторюємо вчинок Творця, створюючи світ – тільки не 

реальний, а розумовий [Zerubavel, 1991]. 

Розумовий поділ здійснюється, за Зерубавелем, і в просторі (Chunks of 

space) і в часі (Blocks of time). В просторі поділ здійснюється між окремими 
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частинами – реально існуючими (країни, сусідства), та чисто розумовими 

(нації, етнічні групи), і цей поділ конкретизується за допомогою вживання 

мов, одягу тощо.  

Коли йде мова про поділ часу, Зерубавель розповідає про вибірне 

вихоплення окремих  подій з потоку випадковостей (flow of occurences) – 

мітингів, ігор, зустрічей, які також розподілені на окремі відділені одна від 

одної частини,  та створення від’єднаних, ізольованих часових блоків (Blocks 

of time) – місяців, років, століть, які відділені один від одного. Перетин цих 

блоків супроводжується певними ритуалами (свято Нового року). Важливо 

для Зерубавеля те, що подібний досвід поділу часу на окремі частки 

супроводжується створенням наративів, що мають початок та кінець, а також 

ключові точки, характеристик кожного сезону.  

Подібний розподіл на блоки в часі дозволяє нам робити реальними 

розумові соціальні розподіли. Ми відділяємо приватне від публічного – за 

допомоги робочого часу та вільного часу, робочих днів  та вихідних;  ми 

відділяємо сакральне від профанного – за допомоги, наприклад, виділення  

святкових днів (Holy days). Ми здійснюємо періодизацію часу. Ми 

підкреслюємо ідеологічні акценти та розбіжності, виокремлюючи в часі 

окремі періоди («Велика Депресія» серед американців, «Вигнання» серед 

сіоністів тощо) [Zerubavel, 1991].  

Концепція часу Зерубавеля передбачає визнання часу в якості штучного 

соціального конструкту, який може приймати різні обриси залежно від 

соціального угрупування, яке протягом соціалізації наділяє свого учасника 

спеціальними «окулярами» (Social lens), які дозволяють бачити світ (і його 

темпоральну організацію – події, дні, місяці, семестри, роки тощо), як 

специфічно організовану систему. Набір подій, що стосуються будь-якого 

періоду (і події, і період є розумовими конструкціями, і взагалі, «знання» про 

них передається саме внаслідок соціалізації) може бути майже зовсім різним 
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серед різних груп (трактування початку Першої світової війни в нас може бути 

одне, а, наприклад, в сербів зовсім інше).  

 Проте Зерубавеля не можна вважати пряммим послідовником 

феноменологічної традиції. Його вирізняє в першу чергу те, що він, 

використовуючи гофманівських ідею фрейму, як інтерпретативну схему 

розробляє її, як виключно "розумове утворення", успадковане нами в процесі 

соціалізації від соціального світу навколо. Він вживає термін "розумові лінзи", 

через які ми дивимося на світ, і самі ці лінзи – продукт суспільства, яке ніби 

нав'язує нам певну логіку розуміння і осмислення процесів і явищ). І час в 

цьому сенсі у нього розробляється виключно, як соціальний конструкт, 

можливо, як одна з як би базових систем фреймів (якщо і далі проводити 

паралелі з Гофманом [Гофман, 2003 / 1974].  Хоча Гофман не розробляв саме 

час, але саме його концептуалізація фрейму, як пояснювальної схеми, що існує 

в розумі у учасників взаємодій, а також припущення про основні системи 

фреймів, можливо були пізніше засвоєні його послідовником. 

      І друга риса, яка вирізняє Зерубавеля – це підкреслена "типовість", 

"соціальність" часу. Час у Зерубавеля розглядається, як час соціальної групи, 

яка диктувала окремій особистості як діяти і як сприймати часову 

послідовність подій і процесів. Структура групи або спільноти визначає час і, 

напевно, тут він близький до М. Хальбвакса з його концепцією колективної 

пам'яті [Хальбвакс, 2007 / 1925]. У наскрізь "соціальному" світі Зерубавеля 

практично немає місця суб'єктивному переживанню часу, яке цікавить Шюца. 

Соціальний час сильно фактично перетворюється на рівні особистості в 

індивідуальний суб'єктивний час. Рух Зерубавеля – це рух від структури групи 

до індивідуальної особистості і до часу, як деяких похідних від неї. 

       Натомість в феноменологічної соціології Альфреда Шюца ситуація 

дещо інша. Ми знаходимося по-перше, в ситуації "живої", безпосередньої 

взаємодії (наприклад, діалогу, в перебігу якого ми спільно налаштовуємо свій 

час так, щоб сприймати один одного і зчитувати інформацію, яку ми 
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повідомляємо один одному. Шюц працює швидше з часом взаємодії, яке має 

співвідноситися з соціальним, "стандартним часом", яки фіксується в 

календарях, розкладах. Таке стандартний час, по Шюцу, виникає з 

переплетення часу "живого справжнього" і космічного часу [Шюц, 2004a]. В 

такому аналізі, навпаки, ми рухаємося від часу до поступового формування 

структури групи або спільноти. 

Розглядаючи проблематику часу, ми стикаємося з важливою 

проблемою, що притаманна соціології в цілому, а не лише дослідженням часу. 

В певному сенсі, це також є одним з фокусів уваги Латура. У соціології 

склалася стійка традиція розглядати простір і матеріальні об'єкти в якості 

«вторинної», «штучної реальності», яка відділяється від іншої, «соціальної 

реальності», і навіть може визначатися нею [Бурдьѐ, 1993, с. 33]. Відбувається 

операція «витіснення» матеріального, подання його лише у вигляді соціальних 

смислів, якими матеріальне наділяється в суспільстві. Ми можемо говорити 

про соціалізацію, про седиментацію певного знання і його реіфікацію, коли 

знання вже сприймається, як щось настільки ж реальне, наскільки реальний 

фізичний світ навколо. Соціальна реальність сприймається як автономна, 

незалежна від інших реальностей. В кінцевому підсумку, соціальні феномени 

або процеси починають використовувати в якості пояснення інших соціальних 

явищ або процесів. Ця проблема, властива соціології в цілому, але стосується 

також і тих її напрямів, які проблематизують категорію часу.  

 При цьому, час постає перед нами в більшій мірі, як соціальний 

феномен, який передається за допомогою соціальних дій і визначається 

соціальними факторами.  

Концепція часу в акторно-мережевої теорії має певну особливість – 

незважаючи на те, що час часто згадується в різних текстах різних авторів, 

важко віднайти якісь інші спроби концептуалізації часу в межах ANT, окрім 

підходу Латура. Інші автори вкладалися в різні концептуалізації просторових 
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відносин, розширюючи поняття мереж за допомоги інших концептів – потоків, 

регіонів, тощо.  

В підході Бруно Латура, здійснюється спроба розглядати час у зв’язку з 

категорією простору, в інтерпретації, відмінній від класичних. Разом з тим, час 

в нього набуває інших характеристик. Нас цікавлять різні моделі 

концептуалізації часу в текстах акторно-мережевої теорії – представлені в його 

працях: «Ірредукції», «Нового часу не було», «Шляхи думки» та «Надії 

Пандори». Одна з складностей в аналізі акторно-мережевої теорії полягає у 

постійній трансформації її концептуальних положень. Ми можемо побачити 

декілька важливих «поворотів» – до матеріального (зокрема, це очевидно в 

ранніх текстах 1980-90-х рр. [Латур, 2006b], в яких постулюється принцип 

генералізованої симетрії), та в більш пізніх, коли Латур визначає статус 

об’єкта, як «самореферентної, недовизначеної, казуальної єдності» 

[Вахштайн, 2017, стр. 73-74], (починаючи з дискусії між Б. Латуром [Latour, 

1999b] та Д. Блуром, представником «сильної програми» соціології знання 

[Bloor, 1999] в 1999 році). 

 

3.1. Час та взаємодія акторів 

 

В ANT пропонується реляційна онтологія соціального [Law, 2009], де ми 

відмовляємося від звичних абстрактних понять, наприклад «суспільства», 

«інститутів», «соціальних систем», які самі по собі вже встановлюють певні 

реалії наперед. Ми говоримо про «соціальні інститути», підкреслюючи їхню 

відмінність від «економічних» чи «політичних», а отже, мислимо в категоріях 

певної матерії «соціального». Поняття соціального переглядається. Воно 

позначає процес включення сутностей, або актантів до асоціацій та мереж. 

Відтак, поняття соціального звільняється від своїх попередніх значень, які 

Латур позначає, як судження про сутність того, що вступає у зв'язок, як 

особливий тип матеріалу [Латур, 2014/2005, с. 11]. 



 

 

101 

 

Натомість, в ANT увага присвячена діям акторів-актантів в гетерогенних 

мережах. Для подальшого аналізу слід коротко охарактеризувати поняття 

актанта та мережі, від яких можна буде перейти до поняття події, яке виводить 

нас на проблематику єдності часу та простору.  

Актант – термін, що має семіотичне походження, і позначає те, що 

здатне до дії, або ж до опосередковування дії інших. Актант – це не 

обов’язково людина. Це поняття може позначати будь-яку сутність, але 

основна її характеристика – це саме здійснення дії. Актанти можуть вступати 

у взаємодію з іншими актантами, формуючи союз, і чим більше вони зможуть 

набрати союзників, тим вони сильніші. Актант може бути матеріальним, або 

нематеріальним, але сила актантів не є однаковою, і вимірюється в кількості 

союзників, що він здобув протягом численних випробувань.  

Отже, актант стає актантом тоді, коли здійснює дію. І тут ми приходимо 

до цікавої наступної тези: актант є подією, що не може бути зведена до інших 

сутностей [Harman, 2009]. Більш того, подія є одиничною, тобто трапляється 

лише в одному місті в один час. Прийнята Латуром реляційна онтологія 

вносить певне прояснення до цього: актант є невід’ємним від своєї дії. Актант 

є в мережі рівно тим, що він здійснює.  

Діючи, актанти, вступають у відносини один з одним. Цілий ряд 

актантів, що здійснюють дії, називається мережею [Латур, 2007, с. 83]. Отже, 

по-перше, ми не можемо сказати, що мережа включає в себе сутності, що 

нездатні діяти, чи не діють в даний момент. Навпаки, не діючи, актант, 

виявляється, перестає бути актантом, і виходить з мережі . По-друге, не всі 

визначення поняття «мережа» є сумісними з розумінням, прийнятим в ANT: 

наприклад, технічні мережі можуть включати в себе ті чи інші об’єкти, але їх 

визначення не передбачає обов’язкову дію учасників. Природа актантів, що 

входять до мережі, не є однаковою, адже проста мережа може включати як 

людей, так і не-людей (простий приклад – це класна кімната, де проходить 

урок, і де вчитель, учні, дошка та парти утворюють таку мережу з людей та не-
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людей, розповідаючи певну тему, задаючи питання, забезпечуючи площу для 

малювання графіків, тез тощо). Тому така мережа може бути названа 

гетерогенною. Б. Латур наводить декілька особливостей мереж [Латур, 2017, 

стр. 178-181]: по-перше, розглядаючи мережу, ми позбавляємося дихотомії 

дистанції та близькості, адже мережа зв’язує актанти, віддалені в просторі, та 

в часі. По-друге, ми звільняємося від іншої просторової дихотомії між більшим 

та меншим масштабом, розглядаючи мережу, як таку, що має більше або 

менше слабших або сильніших звязків. По-третє, в мережі відсутні межі між 

внутрішнім та зовнішнім: ми лише можемо говорити про зв'язок між її 

внутрішніми елементами, який є присутнім, або відсутнім. Коли ж елемент 

мережі приєднується до іншої мережі, ми можемо говорити про утворення 

нового зв’язку, і, вірогідно, про утворення нової мережі. 

На початку ми згадали про нівеляцію матеріального в соціології. Зараз 

ми хочемо зробити певне уточнення: ANT не зводить реальність до 

матеріального, хоча і проголошує принцип генералізованої симетрії. Більш 

того, ми вже згадали про роль нематеріального, що також здатне чинити опір 

нашим діям. Реляційна онтологія ANT полягає в визначенні простору, як 

простору відношень між елементами мереж і тим, що до мереж не входить, але 

може потрапити. Природа актантів може бути різнорідною, і вони можуть бути 

значно віддалені один від одного і в просторі, і – про що наступна частина 

нашої роботи – в часі.  

Однією з перших праць Латура, в яких він послідовно намагається 

викласти положення свого підходу, і де ми стикаємося зі спробою описати 

зв'язок актантів, мереж та часу, є «Незводиме», або «Ірредукції» [Латур, 

2015а], що є теоретичним додатком до книги «Пастер: війна та мир мікробів», 

що в свою чергу присвячена діяльності відомого французького вченого, 

біолога та хіміка Луї Пастера. На жаль, формат підрозділу не дозволяє нам 

більш повно викласти основні тези «Війни та миру мікробів» та «Ірредукцій», 

але певний короткий аналіз є необхідним.  
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Рис.1. Актанти і час 

 

Згідно з назвою роботи, будь-які об’єкт чи річ не може бути зведений, 

чи зредукований до іншого [Латур, 2015a, с. 220], не може мати одне 

пояснення [Латур, 2015а, стр. 224-225]. Відповідно, можуть лише існувати 

випробування об’єктів чи речей, які фігурують тут, як сили, тобто те, що 

здійснює дію.  

 Вже в «Ірредукціях» ми можемо побачити нариси реляційної онтології, 

в яких визначені актанти та мережі. Іноді Латур (2015a) використовує термін 

«ентелехія» в якості замінника поняття актанта. Час виступає, як результат 

взаємодій сил, що вступають в перемовини:  

1.2.5.1. Тривалість є віддалена результанта акторів, які намагаються 

кожен на свій лад зробити факт доконаним, так, щоб вже не можна було 

повернути назад (1.1.10). Тоді дійсно проходить час. 1.2.5.2. Час не 

рухається, якщо стає метою сил. Одне може «змусити пройти» інше, але 

це завжди відбувається локально і, як би там не було, ніколи не триває 

довго, тому що обходиться занадто дорого [с. 227].  

В результаті взаємодій актантів один з одним, їх попередні очікування чи 

плани змінюються, і вони змушені враховувати інші сили. Діючи, актанти 

прагнуть забезпечити свої інтереси. Але взаємодія між актантами 

характеризується тим, що актанти мають враховувати дії інших актантів, 
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внаслідок яких встановлюється новий час. Ми маємо дії кількох актантів, 

внаслідок чого (дії актантів на інших актантів) змінюються самі актанти та 

конфігурація відносин між ними – так, вірогідно, утворюється час.  

Ми стикаємося з цікавим парадоксом. З одного боку, ми бачимо, що 

після здійснення актантами дій, самі актанти зазнали змін, і це важко 

повернути назад. З іншого боку, Латур стверджує, що час не є незворотнім. Це 

твердження можна прояснити: як помічають А. Блок та Т. Дженсен [Blok, A & 

Jensen, 2001], Латур запозичує в філософа М. Серра [Serres, 1995/1992] зовсім 

іншу, незвичну концепцію часу, яку він більш детально розробляє в своїх 

наступних роботах.  

Разом з тим, залишається непроясненою дихотомія між часом, як 

бажаним станом справ, що має на меті утворити актант, що вступає у 

взаємодію, та часом, як кінцевим «підсумком» взаємодій – що в неявному 

вигляді проступає в «Незводимому». В першому випадку (а), зокрема, час 

виступає, як уявний конструкт, в другому (б), - як стан справ, що утворився. 

При цьому «б» не є «а», адже може мати залишки дій інших актантів.  

 

 

3.2. Онтології та темпоральності Нового Часу 

 

В книзі «We have never been modern» Латур намагається підключитися 

до полеміки щодо поняття Модерності та сучасності [Latour, 1983]. Ми більш 

детально писали про тези Латура в попередніх розділах. Ми згадали тоді 

головний (штучний) дуалізм, який, на думку Латура є присутнім в новочасовій 

конституції – системі більш-менш впорядкованих положень, тверджень, але, 

яка, головним чином, залишається скоріше спекулятивним поняттям.  

Модерна конституція та модерний світогляд, як це розуміє Латур  

(2006а), проголошуючи дуалізми між природою, суспільством, спираються на 

концепцію лінійного часу, часу, який минає:  
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Звідки у нас береться ідея часу, яке проходить? З самої новочасової 

Конституції. Тут антропологія повинна нам нагадати, що рух часу може 

інтерпретуватися різними способами як цикл або як занепад, як 

деградація або як нестабільність, як повернення або як сьогодення, що 

триває. Назвемо інтерпретацію цього руху часу темпоральністю, щоб 

чітко відокремити її від часу. Однією з особливостей людей Нового Часу 

є те, що вони розуміють час, який проходить, так, ніби він дійсно знищує 

за собою минуле [с. 136].  

Лінійна концепція передбачає те, що час минає, те, що відбулося в минулому, 

залишається в минулому, і є незворотнім. З цього слідують деякі важливі 

наслідки. По-перше, події є більш-менш чітко відділеними одна від іншої – 

революція відбулася, ї зараз ми живемо в іншому світі, ніж той, що був до неї. 

По-друге, така концепція (і це важливо, наприклад, для досліджень науки і 

технологій) робить важливе «сильне» твердження про те, що існують взагалі 

минуле і теперішнє, теперішнє і майбутнє, і здійснюють в певному сенсі 

операцію очищення, нехтуючи чи нівелюючи феномени гібридів28, чи 

компромісів. По-третє, нав’язується певна оцінка самого процесу – як еволюції 

(в більш пізніх версіях) тощо. По-четверте, стріла часу є однонаправленою, і 

являє собою постійну зміну станів з одного на інший: «ми можемо рухатися 

вперед, але тоді треба порвати з минулим; ми можемо вирішити повернутися 

назад, але тоді нам необхідно порвати з авангардами, що модернізують, які 

радикальним чином розривали зі своїм минулим» [Латур, 2006а, с. 137].  Ну, і, 

по-п’яте, історія починає ставати історією великих потрясінь, та тотальних 

видозмін, які докорінно змінюють існуючі порядки.  

 

                                                 
28 Для нас цікаві наукові доробки Ньютона (в сучасному сенсі «науковості», як «доказовості», 

«об’єктивності»), а не його алхімічні чи теологічні уявлення, якщо ми залишаємося в «старих», «лінійних» 

дослідженнях науки та технологій. Таким чином ми виконуємо подвійну зміну: приписуючи Ньютону свої 

сучасні уявлення про науку, та нівелюємо інші його інтереси, які могли впливати на його формулювання, а 

отже, «очищуючи» його доробки.  
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Рис.2. Лінійна темпоральність: історія, як черга розривів 

 

Але лінійний час не існує сам по собі, і, як намагається показати Латур  

( 2006а), не є остаточним:  

Оскільки все те, що відбувається, зникає назавжди, люди Нового Часу 

дійсно сприймають час як стрілу, чий політ незворотній, як накопичення 

капіталу, як прогрес. Але оскільки ця темпоральність нав'язується 

такому режиму часу, який насправді працює зовсім інакше, симптомів 

розбіжності стає все більше і більше. Як зауважив ще Ніцше, новочасові 

люди несуть хворобу історії в самих собі. Вони хочуть все зберегти, все 

датувати, тому що думають, що остаточно порвали зі своїм минулим. 

Чим більше вони накопичують революцій, тим більше вони зберігають; 

чим більше у них капіталу, тим більше всього виставляється в музеях 

[стр. 136-137]. 

Отже, як вважає Латур, за Нового Часу ми маємо водночас два режими 

часу: з одного боку, ми маємо справу з лінійною концепцією, яка на меті має 

приховати тривалу роботу з узгодження, компромісів, тощо, і намагається 

показати феномени як свого роду sui generis, але з іншого боку існує зовсім 

інший набір реалій, і в тому числі часових. За його думкою час не є 

незворотнім. Минуле та майбутнє не протиставлені одне одному. За Латуром 

( 2006а) кожний об’єкт в певному сенсі є продуктом багатьох часів:  

Все заплутується, якщо розглядати квазіоб'єкти як змішання різних епох, 

онтологій і жанрів. Тоді історичний період буде справляти враження 

найбільшої плутанини. Замість красивого ламинарного потоку ми 

швидше за все отримаємо турбулентний потік з усіма його вирами і 

порогами. З незворотного час стає оборотним. Спочатку це анітрохи не 
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бентежить людей Нового Часу. Все те, що не йде в ногу з прогресом, 

вони вважають архаїчним, ірраціональним або консервативним» [с. 141-

142].  

Навіть в «Ірредукціях» можна побачити ранню реалізацію цієї ідеї в 

тому числі і у наведених вище, в попередньому параграфі, міркуваннях: по-

перше, актор прагне утворити внаслідок своїх дій необоротну подію у 

відповідності до своїх інтересів, і, по-друге, час є результуючим дій всіх 

актантів. Але кожна дія є продовженням попередніх дій, які мають свою 

власну історію, адже їм передували події, утворені взаємодією інших актантів. 

Певний актант може не витримати випробування сил, але домінування одного 

актанта над іншими є тимчасовим, адже сила , що її має актант, є нестійкою. А 

отже, влада актанта над іншими може зменшитися. В результаті, актант, чи 

подія може включати в себе декілька часів: так, автомобіль є складним 

результатом взаємодій актантів, відповідальних, наприклад, за створення 

колес та створення мотору. В певному сенсі, автомобіль має напрочуд давню 

історію (наприклад, круглі колеса були винайдені декілька тисячоліть тому), в 

іншому він навпаки, може бути новим (це стосується створення нового 

мотору, чи зібраного корпусу машини).  

Таким чином, лінійний час Модерної конституції та політемпоральність 

ніби співіснують одна з іншою, як наголошує симетрична антропологія: при 

цьому концепція лінійного часу позбувається квазіоб’єктів, гібридів, що є не 

лише продуктом і природи і суспільства, але й багатьох часів, поєднаних в них. 

Таким чином, Латур ставить під сумнів іншу дихотомію – на додачу до тих, 

про які ми казали в першому розділі – між минулим та майбутнім, яка 

замінюється в нього твердженням про множинність часів, які можуть 

співіснувати в одному об’єкті – людині, машині тощо.  

Подібна постановка питання для Латура є політичною: адже за її 

допомогою він отримує додаткову змогу легалізувати свої об’єкти, як гібриди: 

концепція часу доповнює концепцію простору та мереж, і разом з тим отримує 
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інший, нехай спекулятивно-умоглядний додатковий засіб критики уявлень, які 

він називає «новочасовими», - все, щоб вигідно відтінити на їх фоні власну 

концепцію гібридних утворень, гетерогенних мереж та актантів – які завжди 

не лише складаються з різних інших актантів та ентелехій, але й поєднують в 

собі різні часи. Таким чином, концепція часу на перший погляд підтримує ідею 

симетрії між актантами, чи принаймні симетрії в точці «0»: на початку 

взаємодій, що їх розглядає акторно-мережевий аналітик. Зрештою, і люди, і 

об’єкти є гібридами. І в подальшому Латур дійде до концепції «троп», а потім 

«слідів», конкретизуючи вплив акторів «до нас», що залишають певний слід за 

собою в оточуючому світі. Втім, напруга між тим, як Латур визначає актантів 

і тим, як він визначає час, та як час пов'язаний з дією та актантами – в 

подальшому стає дуже важливою в тому числі в контексті критики концепцій 

Латура.  

Таким чином, принцип симетрії та концепція багатолінійного часу, який 

не минає, а залишається, поєднані разом в роботі Латура (2006а):  

Давайте, наприклад, припустимо, що ми перегруповуємо елементи 

Нового Часу, розташовуючи їх не по лінії, а по спіралі. Ми маємо 

майбутнє і минуле, але майбутнє в формі кола, що розширюється у всіх 

напрямках, і минуле, що є не пройденим, але поновлюється, 

повторюється, окреслюється, захищається, заново комбінується, 

переінтерпретується і при наново створюється. Елементи, які нам 

здаються далекими, якщо ми будемо рухатися по спіралі, можуть знову 

опинитися дуже близькими, якщо ми зіставимо витки цієї спіралі. І 

навпаки, майже одночасно існуючі елементи, судячи по їх 

розташуванню на лінії, виявляються віддаленими, якщо рухатися по 

радіусу до центру [с. 144].  

В подальшому, ідея «слідів» в певному сенсі буде повторювати ідею 

нескінченності часу, та поверненню минулого – в роботі «Перезбираючи 

соціальне».  
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А зараз ця концепція у короткому співставленні передбачає не численні 

розриви та «чисті» нові явища, а декілька наслідків: по-перше, існують 

гібриди, що є поєднанням багатьох інших гібридів: наприклад, Ньютон, теорія 

якого спиралася на ті твердження, які зараз ми не назвемо науковими. І – по-

друге, історія, а точніше, історії гібридів ніколи не є переривчастими, а є 

континуальними, триваючими: ми живемо в світі, створеному до нас іншими 

акторами, які збудували ці споруди, впорядкували ці закони, створили колесо, 

коробку передач. По-третє, час є багатолінійним, і кожен об’єкт є наслідком 

доробків багатьох часів.  

Разом з тим ми бачимо, як час перетворюється в характеристику 

актантів: вони можуть ставати якби полі-часовими, об’єднуючи в собі 

елементи з різних часових відрізків. Концепція часу, порівняно з лінійним 

концептом, відповідно, є пов’язаною з діяльністю актантів в мережі, і це 

призводить до цікавих парадоксів: якщо в минулому, наприклад, були 

винайдені лікувальні властивості певної рослини, які згодом – в іншому місті, 

іншому часі, іншій локальності – були використані для виробництва ліків, то 

коли ми можемо казати про утворення мережі? Коли саме шукати появу 

мережі, і як саме ми повинні її конструювати? Коли вона виникає: коли було 

зроблене перше відкриття, або ж коли було створене друге? Де є часові межі 

самої мережі? В подальшому Латур спробував частково відповісти на це 

питання в іншій роботі в кінці 1990-х, а поки ми сконцентруємося на іншій 

роботі.  

 

3.3. Тропи та політемпоральність 

 

В «Ірредукціях» Латур писав про час, як водночас наслідок та причину 

дії актантів. В роботі «Шляхи думки» [Latour, 1997], увага Латура звернена 

вже на просторово-часові характеристики процесу дії. Він починає з критики, 



 

 

110 

 

спрямованої на два різних способи визначення часу, які він називає 

об’єктивістським та суб’єктивістським [Latour, 1997, стр. 173-174].  

Перший підхід представлений в роботах Ісака Ньютона, який наголошує 

на існуванні абсолютних часу та простору, як природніх рис всесвіту. Простір 

є нерухомим та нескінченним, і є ізотопічним. Абсолютний час є ізохронним, 

тобто протікає всюди і розгортається саме по собі. Ми можемо його 

вимірювати за допомоги годинників, маятників та інших метрологічних 

засобів. Ці абсолютні величини є незалежними одна від іншої, а також від будь 

яких об’єктів, процесів тощо. У суб’єктивістському підході час та простір 

розглядаються, як категорії людського розуму. Така точка зору поширена, 

зокрема, в психології. Незважаючи на істотні розбіжності між цими 

підходами, вони постулюють час та простір в якості окремих категорій, якщо 

не онтологічних, то принаймні категорій аналізу, що є незалежними одна від 

іншої. Для реляціоністської концепції Латура ця та інші особливості підходів, 

зокрема абсолютизація простору та часу в першому з способів та нівелювання 

матеріального у другому, стають важливим приводом для дискусії та 

оскарження цих способів визначення часу.  

«Актант може поєднувати в собі часи» – ілюструючи цю тезу, Латур 

розглядає відношення мандрівника та замку, який трапляється тому на шляху. 

Сам по собі замок є утворенням, результатом дій багатьох актантів. Він був 

створений кілька століть назад, з каменів, що з'явилися мільйони років тому, 

був відновлений чотири роки тому. Іншими словами, замок - це не просто 

точка в ізотопічному просторі, а подія, результат роботи великого числа різних 

актантів – середньовічних робітників, сучасних реставраторів, прадавніх 

морів. Замок стає зв'язком взаємодій актантов, розсіяних в просторі-часі, і 

знову зібраних в просторі-топосі. Але замок є не лише породженням фізичних 

процесів чи трансформацій. Його локальна історія – це й людська історія 

взаємовідносин людей з замком, і різноманітні традиції, пов’язані з ним. А, 

отже, так ми бачимо, як виникають місце і час. 
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Латур будує п’ятивимірну модель, в якій час та простір є лише одними з 

вимірів, дещо дивно поєднуючись з актантом, інтенсивністю та процесом, як 

наступними трьома вимірами взаємодії в цій схемі. Причому Латур говорить 

не про час та простір, як такі, а використовує поняття spacing, timing, acting 

для позначення змін (shifting) в часі, просторі та актантах [Latour, 1997, стр. 

178-179]. В процесі взаємодій актантів вони постійно конструюють, 

розгортають простір та час, що, як ми говорили, є характеристикою їх зв’язків 

та відносин. Але зміні піддаються й самі актанти, які по закінченні вже не є 

тими, що були. Така характеристика, як інтенсивність, позначає ступінь 

впливу актантів один на іншого. Кожен актант зазнає змін в результаті своїх 

дій чи дій інших. Останній термін, та останній вимір – це процес: кожна подія-

актант переживає трансформацію під впливом оточення. Латур наводить 

приклад з двома близнюками-мандрівниками, перша з яких здійснює свою 

подорож, продираючись крізь джунглі. Ліани, комахи, чагарники залишають 

на її тілі ясні відбитки, тобто її шлях, її взаємодія з цими актантами 

супроводжується високою інтенсивністю їх взаємовпливу. Інший мандрівник 

проводить, проживає свій час в купе затишного швейцарського поїзду, і його 

шлях є безтурботним, позбавленим подій. І жінка-мандрівниця перед своїми 

подвигами в джунглях та після них – не одна й та ж, адже змін зазнали як її 

зовнішність, так внутрішній психічний стан. Тут Латур використовує ідею 

«троп», порівнюючи шлях, що його долає пасажир в потязі, та жінка, що 

продирається крізь джунглі. В першому випадку це комфортна та швидка 

поїздка, умови якої є більш сприятливими для пасажира. В другому випадку 

людина долає велику відстань, прокладаючи тропу серед чагарника, високої 

трави тощо – продираючись скрізь хащі, та створюючи дорогу за собою. Для 

неї поняття переходу стає істотним, адже кожен крок для неї пов'язаний з 

численними ускладненнями: подряпинами, синцями, біллю.  

На прикладі цих двох мандрівників Латур описує декілька тез. Перша з 

них полягає в тому, що різні об’єкти по-різному створюють час та простір, що 
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помітно у випадку з пасажиром та з людиною в джунглях. Друга полягає у 

використанні «тропи», як свого роду першопочаткової прото-мережі, хоча 

важко сказати, чи є «тропа» прототипом «плазми» з «Reassembling the social», 

чи це просто один з видів мережі. Більш-менш чітко можна сказати, що в 

цьому випадку можна казати про градієнт спротиву, а саме той спротив, що в 

більшій чи в меншій мірі чинять актанти по відношенню до інших актантів. В 

процесі долання спротиву поступово з’являється мережа, по мірі того, 

наскільки актанту-людині в другому прикладі (в джунглях) вдається 

перемогти/підкорити чагарники, комах, температуру тощо. Відповідно, 

мережа проходить кілька змін, які Латур описує через концепт «тропи».  

Те, що «тропи» є певною прото-мережею, Латур демонструє тим, що в 

їх випадку мандрівниця не відчуває різниці між інтенсивністю просторово-

спатіальних та темпоральних переключень: поки вона долає простір-час в 

якому не існують чи тільки формуються (за її допомогою) мережі, для неї час 

та простір не розділені одне від іншого. Її переживання часу співпадає з її 

переживаннями простору. Інший мандрівник, що перебуває у потязі, в умовах 

вже прокладених ким-то/чим-то іншим навпаки, відчуває різницю між часом, 

простором. А отже, між «тропами» та мережею існує різниця: в першому 

випадку, час та простір не відділені один від іншого, а в другому, між ними 

існує різниця. Коли ми йдемо в поза-мережевій реальності, час та простір 

нероздільні, а от коли мережа вже утворилася, різниця починає проявлятися. 

В певному сенсі, така парадоксальна ситуація йде всупереч попереднім ідеям 

Латура, але про це згодом.  

 

3.4. Ретроактивність та симетрія 

 

Але час, як і місце, є не лише створеними в ході взаємодій актантів, що 

самі можуть зазнавати модифікацій. В своїй книзі «Надія Пандори» [Latour , 

1999а] Латур доходить до концепції часу, яку Г. Харман називає 
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ретроактивною. Тобто, те, що відбувається в часі зараз, може створити умови 

для певного пояснення попереднього часу, минулого.  

Латур знову порівнює дві різні моделі часу: лінійну модель, в якій роки, 

місяці, події, поступово слідують один за одним; та модель, яку Грем Харман 

називає ретроактивною [Harman, 2009, р. 83]. Логіка останньої моделі 

виражена в наступних тезах: кожна подія створює нові умови для актантів; 

минулі події можуть бути переписані з точки зору нових умов взаємодії між 

актантами. Історія відкриття мікробів Луї Пастера стає свідченням такої 

логіки. Тут ми зустрічаємо дві різні логіки розгортання цих тез, що ніби 

відносяться до різних способів опису акторно-мережевою теорією 

соціального: рання ANT – соціологія науки (яка описує шлях відкриття та його 

впровадження) та ANT, в якій здійснюється поширення генералізованої 

симетрії на весь соціальний світ за межі наукових лабораторій.  

Відкривши мікроби, Пастер не лише спромігся залучити мікробів до лав 

своїх союзників (використавши, наприклад, ослаблену бактерію сибірської 

язви), і переконати інших (колег, рух гігієністів , уряд) в необхідності вивчення 

мікробів та модифікації засобів особистої гігієни – які зараз увійшли в нашу 

повсякденну практику. Він також зміг добитися того, що саме його 

лабораторія (або обладнана аналогічними засобами та кваліфікованим 

персоналом) стала посередником між мікробами та зацікавленими іншими. 

Але Латур йде навіть далі, говорячи, що у взаємодії Пастера з мікробами 

відбулося взаємне конструювання: в певному сенсі мікроби створили Пастера, 

але також Пастер створив мікробів. Для нього, та для представників цивілізації 

Нового Часу, мікроби тривалий час залишалися неусвідомленими, не 

артикульованими, не вирізнялися з-поміж інших сутностей. Процес їх 

залучення супроводжувався переглядом попередньої історії: тепер ми 

розглядаємо попередні роки, як час, в якому діяли мікроби, але також Латур 

стверджує, що мікроби самі не існували до їх відкриття Пастером [Latour, 

1999, р. 170]. Справа в тому, що реляційна метафізика Латура наголошує на 



 

 

114 

 

тому, що актанти входять до мережі завдяки своїй дії, і що саме дія слугує 

основним атрибутом їх існування. А тому і мікроби не могли існувати раніше. 

Раніше, хвороби могли пов’язувати з іншими акторами (щурами, відьмами 

тощо) [Latour, 1999a, pp. 170-173]. Але саме Пастер перевизначив не тільки 

майбутнє, але й сприяв видозміні минулого, в якому, як ми дізнаємося з його 

робіт, діяли саме мікроби29.  

Таким чином, Латур намагається тут дати одну з відповідей на питання 

«як виникають мережі?»: в даному випадку, їх утворення може стати 

ретроактивним, спрямованим з теперішнього на минуле, що пов’язане з 

переписуванням попередньої історії. Ця концепція ретроактивної 

темпоральної дії по-своєму розподіляє відносини симетрії: в ній один актор 

отримує велику владу, що спирається на мовчазних «інших» - агентів, від імені 

яких він говорить, та яких він перекладає, та тлумачить. Баланс між акторами, 

отже, порушується, і веде до парадоксів принципу симетрії, адже як ми 

можемо казати про саму симетрію, якщо одні її агенти мають фундаментальну 

владу над іншими?  

Таким чином, проблематика часу в акторно-мережевій теорії стикається 

з двома основними викликами: по-перше, не-людські актори отримують 

рівний людям онтологічний статус і, по-друге, акторно-мережева теорія 

представляє реляційну концепцію часу та простору, як утворюваних внаслідок 

(а точніше, в процесі) дій актантів. Це є відмінним від існуючих в соціології 

концептуалізацій часу, як інтерсуб’єктивного феномену сприйняття (що 

притаманне феноменологічній інтуїції), а також соціального часу, як 

соціального конструкту (зокрема, в Е. Дюркгайма), оскільки переглядається 

поняття соціального, і відбувається звільнення від дихотомій «природи-

культури», «людини–не-людини». Але, в рамках нашої предметної сфери, 

важливим є перегляд іншої дихотомії: «час-простір». В підході Б. Латура, по-

                                                 
29 Ретельніше про різні інтерпретації, які Латур приписує людям Нового часу див. 

[Акулов, 2019]. 
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перше, ніщо не відбувається окремо в часі (але завжди відбувається в 

створеному просторі-часі), і, по-друге, звертає на себе увагу мінливість та 

плинність актантів. В його працях час не розглядається, як наслідок 

цілеспрямованого соціального конструювання, а скоріше, як результат дій 

багатьох акторів, які можуть мати доволі різні інтереси та наміри. І, нарешті, 

поняття простору і часу позбавляються ярко виражених субстанціальних 

визначень: немає «соціального», «матеріального» простору, адже відтепер ми 

маємо враховувати людей та не-людей в якості рівноправних акторів. Іншу 

онтологію об’єктів будує, наприклад, Грем Харман, відмовляючись від 

реляціоністської тези про зводимість об’єктів до ефектів їх дій [Харман, 

2015/2002].  

Але з іншого боку, самі дії відбуваються у вже трансформованому 

середовищі, яке змінилося завдяки діям інших актантів та зберігає те, що 

Латур називає відбитками. Навіть кожен актант переживає зміну в собі 

внаслідок чужих дій. Надалі буде розглянута подвійна роль часу та дії в їх 

співвідношенні.  

Отже, концепція часу постає в акторно-мережевій теорії не стільки 

єдиним концептом, який є більш-менш цілісним, а цілою низкою концептів, 

які в певному сенсі є сумісними один з одним. На відміну від інших дихотомій, 

що ANT «знімала» раніше, розрізнення між часом та простором залишається 

актуальним для підходу, зокрема, Латура. Як це взаємодіє з іншими 

концепціями, і зокрема, з концепцією актантів, та з узагальненою симетрією, 

ми погоіворимо далі.  

 

3.5. Концепція часу, як джерело непевності в акторно-мережевій 

теорії 

 

Концепції часу та простору є важливими для теорії Латура, адже завдяки 

ним вдається утворити концептуальну картину поєднання різних 
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локальностей. Адже одна з дихотомій, про які пишуть теоретики ANT, 

«глобальне-локальне», вирішується ними явно на користь локального: не існує 

глобальних, великих утворень, але існує безліч дрібних, пов’язаних між собою 

просторово-часовими зв’язками. При цьому, як ми з’ясували, це не завжди 

причинно-наслідкові зв’язки в звичному розумінні, адже в гру вступає 

ретроактивність (про неї ми поговоримо трохи згодом).  

Разом з тим, інше значення має час, як ресурс підтримки критики 

Модерну: як такий, що не минає, такий, що повертається та триває без певного 

кінця – всупереч явно спекулятивному узагальненню поглядів, які Латур 

називає «модерними», або ж «новочасовими». В такому вигляді час стає 

частиною симетричної концепції актантів-гібридів, які ніби поєднують в собі 

різні часи, разом з різними ентелехіями/іншими актантами. Або ж, як нам 

здається, різні ентелехії, утворені та приєднані в різні часи.  

Але концепція часу є доволі різною та не повністю проробленою в 

роботах Латура, і навіть суперечить його іншим твердженням. Слід також 

вказати на те, що акторно-мережева теорія є підходом, до якого 

використовуються різні прочитання: одні з них тлумачать ANT та Латура, як 

філософію ірредукціонізму, для інших підходів автори ANT релевантні як 

соціологи науки та технологій. Ці два причитання не єдині. Але, у 

відповідності до них, ми по-різному перескладаєму концептуальні ставки: для 

інтерпретації ірредукціоністів важливою стає проблема симетрії і взагалі, 

звязку між поняттями в концепціях представників акторно-мережевої теорії. 

Поговоримо про симетрію.  

Симетрія між акторами різних типів є водночас і самою сильною тезою 

Латура та ANT в цілому, але й також найбільш спірною: в різних текстах 

автори, і зокрема, Латур, по-різному визначають агентність гетерогенних 

об’єктів. Агентність розглядається, як набір дій, делегованих людьми 

нелюдським сутностям: об’єкти виконують дії, які їм «дають» люди. В цьому 

випадку, клавіатурі, на якій я набираю цей текст, делегується 
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компетентність/повноваження, а інакше б мені довелося робити цю дію 

карандашем чи ручкою, або малювати текст на піску тощо. Інший приклад 

такої логіки – це описаний Джоном Ло «контроль на далекій відстані» (long 

distance control): де португальська експансія XV–XVI століття можлива 

завдяки поєднанню трьох основних типів акторів:  

 Матеріальних приладів: оскільки експансія здійснювалася завдяки 

кораблям з екіпажами, то корабель, його структура, вітрила тощо – стає одним 

з головних чинників можливості експансії: Ло описує кораблі, як великі, такі, 

що змогли б вмістити достатньо провізії та людей, які б впоралися з парусами 

та змогли б захистити кораблі від абордажу (за допомогою різних видів зброї). 

Вітрила, за допомоги яких кораблі б змогли маневрувати тощо. 

 Людей, які мають компетенції з управління суднами, та з 

орієнтування в просторі, і, разом з тим, в бою. Принцип симетрії проявляється 

в тому, що люди описуються в тих же термінах, що і інші сутності, як агенти 

колонізації.  

 Документів: зокрема, карт та навігаційних книжок. За їх 

допомогою команда корабля отримує можливість орієнтуватися в просторі, 

адже певні інструкції в книжках та картах, що описують ті чи інші особливості 

рельєфу та географії, або ж особливості орієнтації в морі по небу та компасу 

[Ло, 2006].  

Помітно, як в цьому описі агентність розподілена між різними акторами: 

знання з роботи з компасом, з картами, з різноманітними приладами, - 

узагальнюються та передаються, а разом з тим, агентам делегуються, 

передаються певні компетенції: і зокрема, корабель має плисти, а карті 

передається інформація. Таким чином, відбувається не лише делегування, але 

й взаємодія об’єктів та людей. Відбувається те, що Латур (1997) позначає як  

медіація: 

Перше значення медіації, інтерференція, передбачає взаємну 

артикуляцію людини і об'єкта. Так, бере в руки пістолет вже не є 
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«беззбройним», а пістолет перестає бути нейтральним предметом, 

оскільки в ньому закладена певна програма дії. Це взаємний вплив і 

трансформація. Друге значення, композиція, передбачає, що людина і 

об'єкт конвергують; при цьому дія стає композитним властивістю їх 

об'єднання. Так, фраза «Леонов вийшов у відкритий космос» не може 

бути зрозуміла адекватно, якщо не враховувати весь технологічний 

комплекс, що дозволив людині здійснити революційна дія. Третє 

значення-це пакування в «чорний ящик», коли ланцюг акторів-актантів 

з усіма наративними підпрограмами утворюють настільки щільне 

єдність, що зникають з горизонту розрізнення: так, друкуючи цю 

пропозицію, я не замислююся про пристрій клавіатури і дисплея, що 

дозволяє контролювати написане. Це економія, компресія дії. 

Четверте значення являє собою технічний об'єкт, який зберігає 

символічні функції і за рахунок цього отримує можливість продовжити 

дію крізь час і простір [с. 178]. 

Інший контекст агентності передбачає об’єкти, як обмеження дій 

людини, і зокрема у випадку виходу з ладу об’єкта внаслідок аварії. В такий 

спосіб об’єкт не може виконувати свої прямі обов’язки. За допомоги діади 

«провідники-посередники» ANT схоплює цю ситуацію. Провідники 

передають певну дію, без трансформацій, але цей ефект є тимчасовим, і 

провідник завжди має ризик перетворитися у посередника, який здатен 

спотворити дію, трансформувати її у найнеймовірніший спосіб. От як описує 

це Латур (2014):  

«Провідник» (intermediary) - це те, що переносить (transport) значення 

або силу, не перетворюючи їх: визначення його входів досить для 

визначення його виходів. Відносно всіх практичних цілей провідник 

може виступати не просто як чорний ящик, але як чорний ящик, який 

приймає за одиницю, навіть якщо всередині він складається з безлічі 

частин. А посередник не може розглядатися просто як одиниця; він може 
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прийматися за одиницю, за нуль, за кілька або за безліч. Виходячи з того, 

що є на вході посередника, ніколи не можна передбачити, що буде на 

виході; необхідно кожен раз враховувати специфіку посередника. 

Посередники перетворять, переводять, спотворюють і змінюють 

передані ними значення або їх елементи [с. 58]. 

Таким чином, діючи в цих контекстах, агенти можуть опосередкувати 

роботу один одного, і створювати різні емерджентні ситуації.  

Проблема концепції часу полягає в тому, що між об’єктами та людьми 

виникає суттєве розрізнення, яке ставить під сумнів ідею симетрії: в 

прихованому вигляді (але проблема симетрії в цьому тексті не ставилася), ця 

проблема наявна в одному з перших теоретичних текстів, - в «Ірредукціях», де 

час ставав ставкою в боротьбі різних ентелехій, які утворювали союзи та 

альянси, намагаючись перетягнути на свою сторону нові сутності. Ця теза 

доповнювалася емпіричним прикладом першої, «кейс-орієнтвоаної» частини 

збірника – «Війни та миру мікробів», в якій самі мікроби опиняються в якості 

в певному сенсі залежних від волі Пастера та його прибічників.  

Інша теза, про ретроактивність в книзі «Надія Пандори», де знову 

розглядається приклад Пастера, також є своєрідним продовженням 

«Мікробів»: як ми вже казали, ретроактивність полягає у ретроактивній 

трансформації попереднього досвіду, адже тепер ми не можемо казати про 

минуле, як таке, де захворювання викликали гріхи, чи божественні сутності. 

Віднайшовши мікроби, Пастер створює іншу картину минулого, в якому саме 

мікроби є агентами. А тому ми використовуємо знання про мікроби, що його 

здобув Пастер. От як описує це Латур (1999а ): 

Зараз Пастер може ретроспективно зрозуміти, що фермерство та 

промисловість робили весь час, не знаючи цього. Різниця між минулим 

і сьогоденням полягає в тому, що Пастер зараз опановує культуру 

організмів, замість того, щоб ним мимоволі маніпулювали невидимі 

явища. Посів мікробів у культурне середовище - це переосмислення 
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Пастером того, що інші до нього, не розуміючи, що це було, назвали б 

хворобою, вторгненням або нещастям. Мистецтво молочнокислого 

бродіння стає лабораторною наукою. У лабораторії умови можуть бути 

освоєні за бажанням. Іншими словами, Пастер переосмислював минулу 

практику бродіння як суєту в темряві із сутностями, проти яких тепер 

можна було б захиститися…. Він модернізував минуле власною 

мікробіологією: 1864 рік, побудований після 1864 року, не мав тих самих 

компонентів, текстур та асоціацій, як 1864 рік, вироблений протягом 

1864 року [р. 170]. 

Теза про ретроактивність допомагає нам зрозуміти, як агентність 

здійснює вплив на наше розуміння минулого, роблячи його інший образ, 

відмінний від тих уявлень, які панували в ньому самому. А таким чином, агент 

має змогу переписувати минуле, ре-конструювати його, Латур робить сильну 

тезу про те, що актор перевинаходить минуле. В такому світлі також 

згадуються закиди Латура щодо лінійного модерністського розуміння часу, як 

такого, що минає, і його експерименти з альтернативним уявленням про час.  

Але в цьому випадку також зрушується симетрія між людиною та 

нелюдиною, адже остання стає засобом в руках французького науковця, що 

змінює за її допомоги саме минуле. В цьому випадку ми стикаємося також з 

розмаїттям інших парадоксів: разом з узагальненою симетрією зрушується 

симетрія між будь-якими акторами та актантами взагалі – адже один актор 

акумулює владу над минулим, і при цьому на відміну від інших, що стають 

пасивними прихильниками, або ж опонентами. Інша проблема з 

ретроактивністю полягає в тому, що така логіка виконує 

«субстанціоналізацію» минулого, в якому мікроби неначе не існували взагалі: 

оскільки лише Пастер відкрив мікроби, то в попередніх взаємодіях вони нами 

немов не розглядаються, адже не є релевантними для їх учасників (а 

релевантними є воля Бога, чи гріхи, відьми тощо). Протиріччя між 
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конструктивізмом та реалізмом, проти якого виступає сам Латур30, 

залишається: адже якщо Пастер переписує історію, то в такому випадку, він 

виступає конструктивістом, який має велику владу, і разом з тим, в такому 

розрізі криється імпліцитне припущення, що мікроби не існували до 19 

століття. Чи є час конструктом? Відповідь є неоднозначною, адже час з одного 

боку створює умови для Пастера: його лабораторне обладнання, його зв’язки 

з іншими агентами, - все, чого досягли інші агенти, але в той ж час, він стає 

об’єктом перетворень самого Пастера. В цьому проявляється інша цікава 

особливість реляціоністського бачення Латура: актори існують лише в мережі, 

а не увійшовши до неї, втрачають значення: мікроби не існували до 

потрапляння у мережу взаємодій французького науковця та руху гігієністів. 

Будь-який актор існує в своїй дії, і лише в ній – поки він намагається утворити 

союз з іншими.  

Цю позицію критикує Грем Харман, для якого така критика стає 

приводом та засобом розробки власної концепції об’єктно-орієнтованої 

онтології. Остання не представляє для нас цікавості в межах даного 

дослідження, але Харман опонує реляціоністській логіці розчинення об’єкта у 

взаємодіях з іншими, роблячи стислий її опис [Harman, 2009]. 

Разом з тим, цікаво поглянути на політичний вимір відносин акторів, 

адже політичне за Латуром (2010) визначається здатністю представляти 

інших, пояснюючи їх : 

Політика пояснення в загальному вигляді може бути описана наступним 

чином: якщо ви володієте елементом з списку А, ви також опановуєте 

елементами х ', у' списку В. Це загальне визначення влади, що 

розуміється як в політичному, так і в логічному сенсі. Наслідком того, 

що один елемент «володіє» декількома, є відчуття сили, економії і 

естетичного задоволення [с. 117].  

                                                 
30 І, зокрема, в статті «Надії конструктивізму» [Latour, 2003] та в книзі «Перезбираючи соціальне» [Латур, 

2014]. 
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Тому, маючи пояснюючи мікроби, Пастер, отримує можливість утворювати 

минуле, пояснюючи його за допомоги своєї лабораторії.  

В цьому випадку також важливо те, наскільки теза про ретроактивність 

впливає на акторно-мережеві рішення інших діад-дихотомій: зокрема, між 

мережею та поза-мережевим. Чи між глобальним та локальним.  

В першому випадку протиріччя залишається «підвішеним», навіть 

незважаючи на застосування концепту плазми в більш пізніх працях Латура: 

до плазми входить все поза-мережеве, що або випало з мережі після звершення 

дії, або ж ще не увійшло до неї. Але плазма не описується в термінах, в яких 

описується мережа: немає тут ані акторів, ані звязків між ними, а тому робити 

якісь припущення важко. Можна, втім, сказати, що таким чином до-мережеве 

(захворювання в минулому) ніби «включається» до мережі.  

В другому випадку дія з однієї просторово-часової локальності 

(насправді, відносини часу та простору – окрема проблема концепції Латура) 

«переноситься» на інші – і не лише в просторі, але й в часі. Те, що відбувалося 

в попередніх роках, переписане, або ж переописане зараз. Ситуація 

ускладнюється, якщо знову звернутися до діади конструктивізм-реалізм: якщо 

Пастер перевинаходить минуле (а не просто переінтерпретує його), то і 

локальності до- не існують для мережі, що її утворює Пастер-та-мікроби, не 

будучи вбудованими в неї та перевинайденими Пастером.  

Суперечлива теза ретроактивності відображає суперечливість іншої 

зв’язки-діади, про яку Латур також постійно згадує, а саме часу та простору. 

Зараз ми поговоримо про неї.  

 

3.6. Простір та час 

 

Час та простір в акторно-мережевій теорії згадуються постійно, і 

зокрема в текстах Латура. Одна з новочасових дихотомій, яку ANT, принаймні 

в латурівській версії, не знімає, або ж не знімає остаточно. При цьому 
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відносини між простором, часом, акторами та актантами часто можуть 

заплутати читача. Спершу Латур говорить про нередукованість будь-чого, а 

згодом пише про те, що часи та простори є похідними від дій акторів. З одного 

боку, в акторно-мережевій теорії Латура діада «час-простір» ніби поєднується: 

трансформації та видозміни йдуть і в часі і в просторі. А з іншого – він 

розрізнює роль актантів та акторів по відношенню до простору і часу. Таким 

чином, ця діада залишається суперечливою опозицією всередині ANT (але 

чомусь залишається, і навіть ре-концептуалізується в різних текстах різних 

часів), а її відносини з принципом узагальненої симетрії та з актантами і їх 

властивостями – непроясненими та фрамгментарно описаними. Спробуємо 

розібратися в цьому.  

Концепція часу, як ми згадували раніше, залишається практично 

нерозробленою в роботах авторів ANT, за винятком Латура, в інших 

теоретиків розглядаються радше процеси взаємодії акторів, і час як такий 

практично не виокремлюється з-поміж інших категорій. Лише іноді 

згадуються time-spaces, що тільки підкреслює нероз’єднаність простору та 

часу для інших дослідників. Ця діада залишається сліпою плямою акторно-

мережевої теорії.  

З іншого боку, концепції часу та простору є важливими для уявлення 

звязків між різними акторами та локальностями: питання того, як саме дія 

одного актора пов’язана з станом і діями іншого, чи як утворюються феномени 

«глобального» характеру – потребують уявлення про їх часово-просторовий 

зв'язок.  

Ми вже писали про просторові аспекти ANT: утворюються мережі, 

великі та малі, які стають відносно ізольованими одна від іншої. В 

подальшому, в роботах Джона Ло, Аннмарі Мол та інших дослідників 

виникали спроби свого роду урізноманітнити концептуальну схему за 

допомоги понять і метафор потоків, регіонів, збірок. Їх особливість полягає в 

тому, що в них певною мірою долається ізоляціонізм мереж. Разом з тим, 
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переглядався репертуар дій акторів, які в ранніх текстах напряму виступали в 

якості сил, що впливають один на одного та на простір і час. Онтологічні 

політики, наприклад, можуть передбачати інші дії, логіки яких відрізняються 

від конкуренції та боротьби. В потоках втрачає силу сталість акторів, які 

можуть втрачати окремі частини, аспекти, змінювати свою будову, - долаючи 

межі мереж. Методи-збірки включають будь-який ансамбль акторів та реалій, 

які не є жорстко закріпленими та ізольованими31: коли Латур та Каллон 

говорять про мережі автомобільного виробництва, вони мають на меті чітко 

закріплені ієрархії та зв’язки акторів: тут є концерн «Рено», тут є виробники 

електроавтівок; коли ми говоримо про мережі, то в них можуть входити доволі 

еклектичний набір сутностей, але з іншого боку, агентність в них 

сконцентрована в руках невеликої частки впливових акторів. У випадку з 

методами-збірками ситуація інша: буквально впливати може будь-що в межах 

певного феномену.  

Принаймні так описаний корабель португальців в «Об’єктах і 

просторах». Його опис об’єднує принаймні декілька компонентів. Це 

насамперед все, що забезпечує його функціонування: «Щоб можна було 

показати пальцем на об'єкт і сказати: «це корабель» (причому, корабель 

нормально функціонуючий): корпус, вітрило, щогла, снасті, кермо, цейхгауз, 

команда, вода, вітер - все це і багато іншого має зберігати свої функціональні 

зв'язки» [Ло, 2006, с. 34].  

Це також з необхідністю визначає за Ло (2006) просторову прив’язку: 

Так чи інакше, корабель може бути цілісним мережевим об'єктом тільки 

в тому випадку, якщо є неушкодженим евклідовим об'єктом. І тут 

виникає утруднення. Щоб створити об'єкт, гомеоморфний в просторі 

мереж, доводиться мати справу з евклідовим простором, тобто 

                                                 
31 Ло навіть пише про мережевий колоніалізм: «… деякі теоретики ANT іноді кажуть, що нічого не існує поза 

мережею. Втім, цю тезу веде до розвитку «мережевого колоніалізму», утвердження ідеї мережевого простору 

як первинного, що є хибним само по собі» [Ло, 2006: с.35. ] 
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створювати об'єкт (в даному випадку об'єкт, що має форму корабля), чиї 

відносні евклідові координати постійні» [с. 36].  

І нарешті це ще і постійна ситуативна мінливість: «Наприклад, наведений 

вище мережевий опис португальських кораблів, вочевидь, є неповним - він 

залишає за дужками всю «спеціальну мінливість» корабельної техніки, 

необхідну для того, щоб утримати корабель на плаву протягом 

вісімнадцятимісячної подорожі до Індії і назад» [Ло, 2006, с.40]. 

Тривимірний простір в статті «Об’єкти і простори» - один з прикладів 

того, як саме розвивається в інших концепціях ANT ідея простору. Від 

реляціоністської логіки «замкненого» простору, який завжди залежить від 

відносин (і формується ними) в межах окремої і ніби замкненої в собі мережі 

Ло переходить до евклідового простору, і завершує потоком, в якому вже 

долаються межі між мережами, а сама структура зв’язків є мінливою та 

нестійкою.  

Таким чином, простір та його імплікації отримали розвиток в інших 

концепціях акторно-мережевої теорії, які запропонували інші, більш 

різноманітні версії спатіального, додаючи до мережі інші концепти, що 

зазвичай пропонують розширення чи доповнення «класичного» 

категоріального апарату. Ми присвятили цьому цілий попередній розділ, тож 

не будемо знову детально зупинятися зараз.  

Інша справа, що в різних концептах залишалося незмінним саме 

вирішення дихотомії локального та глобального, а – як нам ще здається – 

проблеми масштабування в соціальній теорії: умовне «глобальне» у них 

складене з певної кількості «локальностей», приєднаних одна до іншої 

просторово-часовими зв’язками (які – принаймні в латурівській версії можуть 

бути обернені не тільки в майбутнє, але й в минуле, і взагалі, немов позбавлені 

лінійності). Таке уявлення притаманне і методам-збіркам, і потокам (численні 

центри та варіації потокового об’єкта розташовані в різних локальностях 

певної мережі), і регіонам (країна, регіон складається з окремих місцевостей з 
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лабораторіями, лікарнями тощо). Тому, навіть долаючи ізоляціоністське 

бачення мереж32 мережі, та іноді, пропонуючи альтернативу концепції влади в 

мережах33, ці концепти в певному сенсі продовжують мережеву логіку. 

Уявлення про втулковий насос як потоковий об’єкт не в останню чергу 

передбачає множинність не лише його версій, але й локальностей, в яких ці 

версії збираються, приводяться в дію [де Лаэт & Мол, 2017]:  

Зімбабвійський втулковий насос включає в себе селян, що його 

збирають. Насос - ніщо без спільноти, яке він обслуговуватиме. Щоб 

бути насосом, який оберігає і обслуговує співтовариство, він повинен не 

тільки привабливо виглядати, мати правильно закріплені важелі і якісно 

побудовану бетонну плиту-он також повинен бути здатний збирати 

людей в місці і спонукати їх слідувати чітко прописаним інструкцій… 

Він повинен спокушати жителів піклуватися про нього. Таким чином, 

межі насоса, що належить громаді, можуть бути окреслені широко: 

фактично вони охоплюють всю громаду» – в цьому твердженні помітна 

прив’язка до певної територіальної та реляційної локальності, що 

збирається не лише в певній точці евклідового простору, а й за рахунок 

відносин в громаді. А вся країна Зімбабве складається з великої кількості 

подібних громад та міст, між якими циркулюють моделі втулкових 

насосів, що роблять зімбабвійську націю більш «міцною [стр. 191-192]. 

В певному сенсі, справа не лише в глобальному та локальному, а радше 

в масштабуванні та рівнях узагальнення: більш локальна сільська громада та 

більш «всеохопна» держава Зімбабве, яка має велику кількість підключень до 

інших держав та до різних локальностей всередині себе, і в тому числі – до 

сільської громади. Разом з тим, тут включається в справу сам дослідник, адже 

                                                 
32 Не складно уявити поєднання декількох методів-збірок, наприклад стосовно управління автомобілем та 

навігації на автодорогах.  
33 Деякі з цих текстів прямо протиставляють себе «менеджеріальному уявленню» про акторів мереж, 

пропонуючи натомість уявлення про розосереджену дію, яка виконується не одним актором-«менеджером», 

а множиною акторів.  
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його власна оптика також бере участь у задіянні акторів в мережах-потоках-

регіонах.  

Просторовість, таким чином, є багатовекторною в акторно-мережевій 

теорії, на відміну від часу і темпоральності, які навпаки не отримують 

розвитку, і згадки про нього майже відсутні, - але для нас цікаво, як вибудовує 

зв'язок між часом та простором сам Латур.  

В ранніх текстах – як ми неодноразово вказували – час виступав, як 

ставка та як (в прихованому іншому значенні) характеристика дій акторів – 

діючи, вони існують в режимі часу, що його створили їх попередники:  

«1.2.5.1. Тривалість є віддалена результант акторів, які намагаються 

кожен на свій лад зробити факт доконаним, так, щоб вже не можна було 

повернути назад (1.1.10). Тоді дійсно проходить час.» [Латур, 2015а, с. 227]. 

Важливо при цьому, що науковий контекст цих дещо туманних 

формулювань тісно пов'язаний з соціологією науки, в руслі якої Латур писав 

тоді свої тексти, а також семіотикою, з її концепцією референції. В своїй статті, 

присвяченій праці Альберта Ейнштейна, Латур  (1988b) розглядає те, як 

відбувається побудова часу та простору в наукових текстах, і як в залежності 

від переключень між рамками референції, змінюються час та простір в текстах, 

зокрема, Ейнштейна. В тексті Ейнштейна конструюється наратор-відправник 

(«ми» або автор), його аудиторія, набір актантів : 

Зворотна операція називається зміщенням, коли письменник повертає 

увагу до себе і створює у читача враження - це за визначенням ніколи не 

більше, ніж враження - що відправник, автор і «Я», що виступають у 

тексті, є один і той самий персонаж… Наприклад, Ейнштейн, відправник 

книги, на яку ми звертаємо увагу, витісняє першого персонажа, автора, 

який каже «Я», і який може розглядатися як уособлення Ейнштейна, і 

який розмовляє з іншим делегованим персонажем, "читачем". В 

подальшому цей персонаж знову витісняється, створюючи "людину на 
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набережній", яка робить різні речі - і серед них третє перемикання, 

уявляючи, що зробить і побачить "людина в поїзді"… [р. 6]. 

Таким чином, в тексті час та простір по-перше, виступають разом, як 

час-простір, а по-друге, є результантами перемикань-переключень в тексті – 

між відправником, автором, та різними людьми в ситуаціях, що їх зображає 

Ейнштейн. В своєму тексті він, відправник, постійно перемикається між 

різними просторами, часами та акторами (Латур називає це actorial, spatial, 

temporal shifting), які слугують його наративу. Актор в тексті Латура (1988b), 

Ейнштейн (разом з його власними акторами) йде далі:  

Замість того, щоб розглядати інструменти (лінійки та годинники) як 

способи представлення абстрактних понять, таких як простір і час, 

Ейнштейн сприймає інструменти як те, що породжує простір і час. 

Замість того, щоб стверджувати, що простір і час були представлені за 

посередництвом інструментів, він наголошує, що це простір і час завжди 

представляли скромну і приховану практику накладання вирізів, рук та 

координат. Слід сказати, що персонаж, зображений Ейнштейном, 

виконує дуже подібну роботу з антропологом науки, який відмовляється 

розуміти, що означають «простір» і «час», і який замість цього 

зосереджується на роботі, практиці та інструментах [р. 11]. 

Таким чином, простір та час, утворюються в практиках та документах 

вчених, в певному сенсі (прихованих) героїв боротьби за час.  

Також в «Науці в дії» час виступає, як незворотній [Латур, 2013/1987]:  

«Спочатку здається дивним стверджувати, що час і простір можуть 

конструюватися локально, але це найпоширеніший вид конструювання. 

Простір створюється оборотними, а час - незворотними переміщеннями. 

Оскільки все залежить від можливості переміщення елементів, будь-

який винахід нових мобільних і стабільних елементів веде до позначення 

відмінного від уже існуючих часу-простору… Цей новий записуючий 

прилад переніс на столи їхніх кабінетів живі об'єкти з одним дуже 
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важливим зміною: незворотний потік часу постав перед їх очима в 

стислому вигляді [с. 230]. 

В цьому полягає відмінність часу від простору – «Можна повернутися 

до одного з попередніх прикладів - до тих пір, поки португальські кораблі 

пропадали по дорозі, просторі за мисом Буждур зобразити було неможливо. 

Як тільки їх рух став зворотнім, навколо Лісабона почав позначатися простір, 

що все розширювався» [Латур, 2013/1987, с. 230]. 

Таким чином, час є незворотнім, а простір – ні. А з іншого боку, актори 

вступають в боротьбу за час, намагаючись пристосувати його для своїх цілей, 

зробити його своїм. Так починається теза про ретроактивність. З такої точки 

зору, можна сказати, що Пастер спромігся утворити таке специфічне минуле, 

в якому агентність мають саме мікроби, а не відьми, чи Бог, що насилає кару. 

При цьому між часом та простором виникає асиметрія, адже простір тут стає 

залежним від часу – адже саме в залежності від часу залежить конфігурація 

відносин актантів, що тільки готуються вступити в дію, почати діяти. Актанти 

діяли до нас, утворивши той специфічний час-простір, в якому діємо ми самі. 

Це можуть бути евклідовий простір (Латур наводить приклад з римськими 

дорогами, навколо яких виникали сучасні європейські міста), простір мереж з 

його логікою відносин (лабораторія, де синтезують ендорфін, сама є 

продуктом інших часово-просторових локальностей, з яких до неї прийшли 

комп’ютер, мікроскоп, хімічна речовина) тощо.  

В подальшому розрізнення часу та простору мало продовження в дуже 

суперечливому тексті «Trains of thought», в якому Латур спробував ре-

концептуалізувати вочевидь проблемну діаду, звернувшись вже до звичних 

для дослідників ANT категорій транспортування та трансформації.  

Одна з дослідницьких проблем ANT полягає в розрізненні об’єкта чи дії, 

яка піддається «пасивному» транспортуванню чи «активній трансформації» за 

допомоги посередників часто нелюдської «природи»34, внаслідок чого, дія, 

                                                 
34 Так, ми писали про природу і культуру в текстах Латура, зокрема. 
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делегована іншим агентам, передається, транслюється, видозмінюється. 

Відповідно до цього Латур використовує риторичну дихотомію провідників 

(передача дії без трансформації) та посередників (транспортування є 

тотожним трансформації). В своїй статті він намагається узагальнити часово-

просторові аспекти ідеї, а також знову поставити під сумнів іншу діаду – 

суб’єктивний та об’єктивний час.  

Не звертаючись вже до останньої дилеми, ми можемо зробити декілька 

висновків. Час та простір опиняються зв’язаними в процесі трансформації 

об’єкта, і залежать, за Латуром (1997а) від дій акторів, що включені в 

трансформацію: 

Час минає чи ні в залежності від конфігурації інших сутностей. У світі, 

який складається з провідників, в якому переміщення відбуваються без 

трансформації, існує час, відокремлений від простору, незмінна система 

вимірювання переміщень і, за визначенням, не існує жоден процес. У 

світі, побудованому посередниками, транспортування супроводжується 

деформацією, та існує багато часів і місць. Питання про слухняність та 

непокору людей чи нелюдей є глибшим за час... поняття події не можна 

диференціювати на її просторову та часову складові. Якщо місце 

вважається не місцем, воно також зараховується як не подія. Місце не 

легше зрозуміти, ніж час. Коли місце вважається топосом, воно також 

вважається кайросом. Глибше часу і простору виникає інше питання про 

те, хто чи що має значення. Які актанти можуть переривати, 

модифікувати, втручатись, зацікавити когось іншого, створюючи таким 

чином якомога більше просторів-часів? [с. 178]. 

Таким чином, кожна трансформація створює унікальний простір-час, які 

залежать від локальної конфігурації актантних сил. Причому не існує часів, 

що є відокремленими від просторів. Але є розрізнення між різними станами в 

описі кожного актанта. Латур розрізняє стан актанта (вірогідно, стан та 

характер дії), темпоральний стан та спатіальний. Актант змінюється, характер 
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його дії змінюється, час, вякому він перебуває, змінюється, і простір також 

змінюється. Ключова змінна тут – інтенсивність. Якщо актант з своєю дією та 

його спатіальний стан знаходяться в іншому темпі за темпоральний, тоді ми 

маємо різницю між часом і простором. При цьому між актантами, що 

здійснюють трансформацію, виникають асиметрії, і концепція асиметричної 

влади35 знову підіймає свою голову. Латур йде далі, розвиваючи розрізнення 

між транспортуванням та трансформацією. Дихотомія між посередниками та 

провідниками, відношення між часом та простором описуються через приклад 

двох мандрівників, якого ми торкалися раніше. В першому випадку 

мандрівниця в джунглях, має справу з постійною трансформацією простору-

часу навколо неї, обходячи чи продираючись крізь рослини, змінюючи 

простір-час, чи змінюючись сама. А в другому випадку, пасажир потяга з 

комфортом подорожує, звертаючи увагу на час, який проходить навколо 

нього. В цьому випадку ми маємо справу з сконструйованою мережею 

провідників – залізною дорогою, вирубаним лісом, джунглями, тощо - які 

утворюють видимість відокремлення простору без часу. Інтенсивність 

трансформації в другому випадку є меншою, ніж в першому, хоча можна 

припустити, що ситуація дещо зміниться, якщо потяг зламається. Відповідно, 

статус нелюдського об’єкта змінюється, та перестає бути тотожнім людині, і 

відповідно, опису в тих же термінах: людина може активно перетворювати та 

використовувати об’єкти, які самі по собі можуть бути використані та змінені. 

Таким чином, дає збій принцип симетрії.  

Відносини між цими прикладами є, втім, складнішими: нестабільний 

простір-час в першому випадку (ми вже писали про «тропи»-trails раніше) та 

стабілізований простір-час в другому (мережа залізної дороги, в якій 

переміщується другий персонаж). В першому випадку можна сказати про 

ситуацію виникання нової мережі посеред всього того, що передує їй, а в 

                                                 
35 Зокрема, в ідеї про ретроактивність, про яку ми писали вище.  
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другому вона існує, як усталена та стабілізована. Ось як пише сам Латур 

[Latour, 1997]:  

Але замість одного Простіру-Часу ми створимо стільки просторів та 

часів, скільки типів відносин. Таким чином, просування по тропах не 

призведе до того самого простору-часу, як плавне проходження по 

мережах. Величезна різниця, якщо ці тіла є страждаючими тілами серед 

інших страждаючих тіл, або розслабленим мандрівником із 

кондиціонером у поїзді… Те, що раніше було важливим місцем, стало 

неіснуючим, недиференційованим моментом вздовж залізничної колії. 

Подією тут для нашого мандрівника стало саме те, що ніщо на цій станції 

вже не могло зробити це місце насиченим подіями, незабутнім, 

визначним у житті будь-якого пасажира. Вони просто проїхали повз… 

[pp. 174-175]. 

Ми бачимо розрізнення троп та мереж. В першому випадку актор 

перебуває в просторі-часі явно до-мережевого, а в другому він вже подорожує 

за допомоги мережі. В першому випадку час та простір співіснують разом, а в 

другому складається враження, що час є відділеним від простору. А якщо так, 

то як бути з процесуальністю, яка нібито поєднує ці два виміри? Цікава позиція 

– припустити, що в випадку троп час та простір поєднуються, а в другому 

роз’єднуються. Тобто у випадку з тропами ми маємо справу з 

недиференційованою процесуальністю, а в другому з диференційованою. Як 

слушно зауважив з цього приводу С. Астахов: «Закономірно виникає питання: 

який тип процесуальності є кращим для Латура? Або вони рівноцінні? З 

першого погляду могло б здатися, що ні, оскільки автор хоче показати 

похідність просторів і часів, можливих тільки в мережах. Виходить, що 

диференційовані процеси вторинні щодо недиференційованих?» [Астахов, 

2017, с. 78]. До цього можна додати, що статус мереж та троп, (та похідного 

до них концепту плазми) є мінливими: мережа, що постала може знову 

розпастися, та повернутися до попереднього стану.  
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В подальшому, концепт «тропи» був замінений «плазмою», але питання 

залишається: як розрізняти мережі та до-мережеве. У випадку до-мережевого, 

ми маємо справу з процесом, у випадку з мережею, - ніби з диференціацією 

часу та простору. Але з іншого боку, диференціація може виступати похибкою 

оптики, ілюзією різних людей, для яких час протікає повільніше. Тобто тоді 

час-простір все ж виступають певною єдністю [Latour, 1997, pp.175-176]:  

Перша мандрівниця не буде диференціювати простір, час і старіння; ми 

будемо називати її безпристрасність процесуальною. Її брат-близнюк 

(пасажир потяга) не побачить труднощів у розрізненні того, що 

витіснене із незмінних рамок, в які воно витіснене. 

[pp.175-176] 

Таким чином, проблема співвідношення просторів і часів знову 

залишається «підвішеною». Навіть якщо розрізнення між простором та часом 

ніби ілюзорні, тоді як саме вибудовувати відносини між актантними, 

«спатіальними» та «темпоральними» перемиканнями (які відрізняються один 

від іншого)?  Чи є різниця між ними ілюзорною? Тоді під загрозою опиняється 

концепт «тропи», адже тоді процесуальність завжди є недифренційованою. 

До-мережеве залишається, причому його відносини з мережею все ще неясні.  

 

 

Висновки до розділу ІІІ 

 

Проблема утворення локальних порядків та мереж залишається 

важливою для ANT. Як визначати мережу і те, як вона функціонує без опису 

її виникнення? Які її межі? Саме для цього нам потрібні визначення простору 

і часу, за допомоги яких можна зрозуміти процеси виникнення та 

трансформації мереж.  

Внутрішні суперечливості концепції часу в ANT багато в чому 

відображають проблеми ANT в широкому сенсі, як напряму, та концепції 
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Бруно Латура, зокрема. Починаючись як відносно моністичний реляційний 

підхід до часу і простору як результатів випробувань сил (принаймні, як нам 

здається, судячи з перших текстів), та взаємодії задіяних акторів, в якому 

конструктивістські та реалістські суперечності знімаються та поєднуються їх 

певні твердження, підхід Латура видозмінюється.  

Від початку самі по собі час та простір чітко не визначені Латуром ні як 

актанти, ні як особливості, властивості актантів. В подальшому, навіть 

полемізуючи з уявленнями про ці дві категорії, Латур завжди залишає їх у 

власному аналізі: вони виступають водночас об’єктом дій актантів та разом з 

тим, є складовими стану справ, в якому актанти діють. В подальших текстах, 

простір та час перетворюються у властивості актантів, які складаються з 

об’єктів з різних часів. Самий цей дуалізм в неявному вигляді присутній в 

багатьох текстах Латура, незважаючи на його критику інших новочасових 

дихотомій.  

Прийняття Латуром реляційної концепції простору веде до наступних 

наслідків. По-перше, немає матеріального абсолютного простору (що є 

самостійним та існує поза часом). Навпаки, простір в реляційній онтології – це 

простір між сутностями, що вступають у відносини. По-друге, самі сутності 

визначаються через свої відношення з/перед іншими сутностями. 

Продовжуючи слідкування за реляційним визначенням актантів, ми також, по-

третє, можемо визначити актора, як подію, що трапляється один раз в одному 

місці. І, по-четверте, враховуючи те, що актанти трансформуються, 

модифікують та модифікуються, сам простір зазнає змін, і перестає бути 

таким, яким був раніше. Час якісно стає іншим, відтепер дії, можливі раніше, 

не є можливими зараз, адже відносини між актантами змінилися.  

Теза про ретроактивність зрушує і без того хиткий баланс між акторами. 

Подальший переопис відносин між часом і простором також не зовсім 

задовольняє протиріччя. Ці проблеми пов’язані з «стандартними» проблемами 

– з принципом симетрії, з проблемами мереж та їх оточення. У випадку з 
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ретроактивністю баланс сил зрушується і дуже кардинально на користь одного 

актора (що веде до перекосів у визначенні розподіленої агентності різних 

акторів та до дуже асиметричної концепції влади). Ну а спроби 

концептуалізувати відносини між мережами та поза-мережевим залишилися 

недоробленими та маргінальними.  

В Латурівському визначенні часу, вірогідно, поєднуються дві різні 

логіки – розглядати час, як предмет зацікавленості, та час, як свого роду 

ситуацію взаємодії. Питання того, як саме визначати час, таким чином 

залишається, як і питання, як саме поєднувати з цим концепцію 

ретроактивності, бо якщо час незворотній, то як же нам вдається «утворювати» 

минулий час? В цьому випадку, а) час, як незворотній і б) час, як такий, що 

переозначується – є дві різних дефініції, які співіснують в текстах Латура.  

Отже, діада «час-простір» в тексті Латура опиняється в дивному стані. У 

випадку з тропами, ми, отже, маємо час як певну єдність з простором. У 

випадку мереж, це дві різні феномени. В такому разі під загрозою опиняється 

концепція реляційності, згідно з якою і час і простір є похідними від актантних 

дій, а самі актанти діють в певних просторово-часових умовах. Разом з тим, 

описуючи дії людей та нелюдей у випадках з транспортуванням та 

трансформацією, Латур розглядає їх дії, як відмінні один від одного, ставлячи 

таким чином під сумнів принцип симетрії. Nonhumans виступають, як 

своєрідні «стабілізатори» Humans, посередникі в дії. Їх агентність не так 

однозначна: вони ламаються, не функціонують, погано транспортують…  

З іншого боку, можна запропонувати інше прочитання дихотомії в 

мережі, де віддільність часу від простору стає фікцією, результатом 

прихованою актантної роботи та гри ентелехій (актантів, що забезпечують 

комфортне подорожування потягом), - і таким чином, залишається своєрідний 

реляційний монізм, в якому можна трактувати попередні роботи Латура. В 

такому випадку важко зрозуміти причини того, нащо Латуру знадобилися 

тропи чи плазма, бо в такому випадку між ними та мережами немає різниці. 
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Хіба що для того, щоб створити концептуальну рамку розвитку та занепаду 

мережевих відносин, де тропи та плазма – своєрідні прото-мережі, або мережі 

на своєрідному «світанку», на початку формування. Це веде до інших 

суперечностей.  

Що ж до часів та просторів, то якщо вони є похідними властивостями-

результатами дій актантів, то а не актантами самі по собі (інша суперечність), 

тоді можна припустити, що кожний актант створює свій власний простір-час, 

до якого має пристосовуватися вся інша мережа, всі інші актанти. Ця інтуїція 

також була наявна ще в самих перших текстах, вступаючи в скриту суперечку 

з ідеєю нередукованості (за якою час і простір не можуть бути зведені до інших 

сутностей, акторів). Таким чином, мережа є співіснуванням різних 

просторово-часових контекстів, що в певному сенсі здійснюють вплив один на 

інших. Проблема полягає в тому, що в світлі кризи «троп»-«плазм» 

незрозуміло, як співвідносяться різні мережі, і нас відкидає до початку нашої 

роботи. В цьому випадку концепти інших дослідників всередині ANT (Д. Ло, 

А. Мол та інші) мають, можливо, більш сильний евристичний потенціал.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дане дослідження присвячено розкриттю наукової проблеми, яка 

полягає в слабкій проробленості в ANT проблеми просторово-темпоральної 

організації зв’язків між локальностями, що обмежує евристичні можливості 

теорії в дослідженні принципів сполучення різнорідних актантів, акторів, 

об’єктів. В нашому дослідженні ми прояснили суперечливий зв'язок між 

категоріями часу і простору в акторно-мережевій теорії, а також з’ясували 

характер відносин між концепцією часу та принципом симетрії акторів, 

прийнятим серед представників акторно-мережевої теорії. Разом з тим, ми 

проаналізували саму концепцію часу в роботах Б. Латура та виокремили 

суперечливості ії побудови.  

Ми з’ясували, що концепція часу залишається суперечливою та 

фрагментарною і непослідовною за своєю логікою. В перших текстах Бруно 

Латура та колег опис взаємодій акторів носив реляціоністський характер: 

локальність завжди формується акторами, які самі є акторами рівно настільки, 

наскільки вони діють в мережах. Відповідно, коли актор закінчує свою дію, 

він «випадав» з мережі, тобто переставав бути актором. Час являв собою ніщо 

інше, як результат діяльності актантів в мережі. В даному визначенні відсутнє 

чітке визначення того, що є час і темпоральність. Ця проблема пов’язана з 

іншою: куди зникають актори після здійснення дії? Це питання веде до іншого: 

як складаються відносини між мережею та оточуючим середовищем? Ці 

питання залишаються відкритими в ранніх роботах Латура, і остаточної 

відповіді не отримали і в його подальших працях. Намагаючись принаймні 

частково відповісти на питання про характеристику часу, Латур в своїй   праці  

«We have never been Modern» порівнює (спекулятивний) образ «лінійної» 

концепції часу, притаманній Модерну та своєї власної «багатолінійної» 

концепції часу. Згідно з першою, час того чи іншого явища минає, згідно з 

другою, дія акторів далеко поширюється в часі і в просторі, не обмежуючись 

обставинами конкретного топосу-кайросу. Але це не дає чіткого розуміння 
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того, як саме відбувається взаємодія різних локальностей. Як мережі 

взаємодіють, комунікують (якщо вони комунікують), як утворюють нові 

сполучення. Відповідь на ці питання залишається частковою в працях авторів 

акторно-мережевої теорії.  

Теза про похідність часу суперечить іншій тезі раннього Латура: будь-

яка сутність не може бути зведеною до іншої сутності. Тому питання 

суперечності часу та простору залишається. В одних прикладах час є 

результатом, в інших робляться натяки, що він сам може бути актором. Певна 

проміжна відповідь може полягати в тому, що час (і простір) виступають 

водночас умовами та результатом діяльності акторів. Інша відповідь 

(накреслена в роботи пізнього періоду, «Trains of Thought: Fifth dimension of 

time and its fabrication») може полягати в тому, що розрізнення часу і простіру 

є ілюзією, «ефектом мережі».  

Власне, час та простір – суперечлива понятійна діада, присутня в 

акторно-мережевій теорії. Вона важлива, оскільки на ній зав’язане розуміння 

проблеми того, як відтворюється порядок взаємодій різнорідних гетерогенних 

акторів. Як ми казали, модель взаємодій в ANT в будь-якому разі включає в 

себе певні судження про реляціоністський характер цих взаємодій: 

локальність завжди формується акторами, які самі є акторами рівно настільки, 

наскільки вони діють в мережах. Але симетрія між простором і часом та 

взагалі відносини між ними дуже рідко ставали об’єктом концептуалізації. 

Проблеми їх співвідношення, а також, співвідношення між концептом часу та 

іншими концептуальними фігурами ANT (мережами, принципом симетрії, 

поняттям актора, до-мережевого) відбивають інші проблеми, дотичні до цієї 

діади в межах теоретичного напряму: хиткий баланс симетрії між різними 

акторами; непроробленість та фрагментарність концепції часу; непроясненість 

розділення між мережевим та до-мережевим; ізоляціонізм концепції мереж в 

латурівській версії. Останнє твердження ще не розкривалося, і зараз ми 

спробуємо це зробити: справа в тому, що в мережі в акторно-мережевому 
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аналізі створюєься власний опис як неї самої так і навколишнього оточення, і 

разом з тим, тих асиметрій, що виникають в процесі взаємодій актантів. Але 

тут виникає проблема того, хто або що створює опис: актори мережі, чи 

дослідник, що їх вивчає? В акторно-мережевій теорії йдеться про стеження за 

словниками акторів, але в емпіричних розвідках авторів напряму ми часто 

бачимо певний вузький репертуар дій акторів, взаємодії яких часто зводяться 

до боротьби. Відповідно, виникають «сильні» та «слабкі» актори, причому 

останні практично виключаються з мережі.  

На ізоляціонізм та асиметричність відносин між акторами «працює» 

інша концептуальна фігура в концепції часу: ретроактивність. Створюючи 

певний союз, сильний актор може впливати не лише на те, що відбуватиметься 

у майбутньому, але й також на те, що відбувалося в минулому, що є свого роду 

продовженням тези про час як результат дії актантів. Відкривши мікроби, 

французький біолог Луї Пастер за реляційною логікою Латура, їх створив за 

допомоги лабораторного обладнання, та інших акторів. Таким чином, 

віднайшовши їх, він пере-створює попередні роки, включаючи до них нову 

складову – мікроби. Тепер наше уявлення про ту чи іншу хворобу 

детерміноване відкриттям Пастера, і ми кажемо про агентність мікробів. Але 

тут виникає асиметрія між людиною та нелюдиною, яка опиняється 

підпорядкованою людині, і її агентність залежить від агентності людини, 

зокрема, Пастера з наведеного прикладу. Також знову підіймається проблема 

співвідношення мережі і оточення: не дуже зрозуміло, як саме відбувається 

процес залучення акторів-мікробів, і яку роль вони відігравали до цього.  

В роботах Аннмарі Мол та Джона Ло 1990-х та 2000-х років робиться 

спроба віднайти інший спосіб опису взаємодій акторів. Тому їх роботи 

становлять для нас цікавість (навіть незважаючи на те, що вони не 

розробляють концепції часу), в якості альтернативних спроб ускладнення 

концептуального апарату ANT. В потоках, і регіонах помітні спроби 

доповнити концепцію мереж, схоплюючи феномени оточення, поза-
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мережевого, та специфічно-регіонального (регіональні особливості способи 

постановки медичного діагнозу в окремій країні, її інфраструктура тощо). В їх 

подальших роботах, зокрема, за допомоги концептів множинного тіла та 

методу-збірки робиться спроба в першому випадку показати інший спосіб 

взаємодій різних медичних діагнозів (які не обов’язково вступають в боротьбу, 

але й можуть навіть підсилювати одне одного), і в другому - розширити опис 

взаємодій мережевого та поза-мережевого.  

Тож, реконструкція концепції часу в ANT показала, що розуміння 

темпоральності з часом змінювалось і наразі співіснують різні тлумачення 

часу-простору: як окремої сутності, як результату дій акторів, і як ілюзії. 

Водночас опис розвитку мереж у часовому вимірі, який можна зустріти в 

текстах ANT, ставить під сумнів ключові принципи акторно-мережевої теорії, 

зокрема твердження про ретроактивний характер відносин між акторами 

суперечить принципу симетрії, а теза про похідність часу в «багатолінійній» 

концепції суперечить тезі про те, що будь-яка сутність не може бути зведеною 

до іншої сутності. Невирішеною залишається і проблема зв’язку між 

локальностями та пов’язана з нею проблема поза-мережевого.  

Слід зазначити, що проаналізовані в дослідженні альтернативні спроби 

розвитку концептуального апарату ANT в роботах Аннмарі Мол та Джона Ло 

підтвердили  ефективність зусиль, спрямованих на розширення розуміння 

концепту мереж. В запропонованих концептах потоків і регіонів помітні 

спроби схопити феномени оточення, поза-мережевого, та специфічно-

регіонального. За допомогою концептів множинного тіла та методу-збірки 

робляться спроби показати інші способи взаємодій актантів та розширити опис 

взаємодій мережевого та поза-мережевого. Тож, постійний розвиток 

концептуального апарату ANT, спрямований на подолання виявлених 

обмеженостей, дає підстави стверджувати, що формування концепції 

темпоральності не завершено, а зафіксовані в процесі реконцептуалізції 

суперечності можуть бути подолані в процесі її вдосконалення. 
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