
«Трайбалізація» соціального світу означає «повернення 
общинного ідеалу за рахунок ідеалу соцієтального. І процес 
соціального розвитку цілком може позитивно вивчатися 
соціологією, хоча вже не в формі нівелювання універсальної 
теорії, а на шляхах «спекулятивного емпіризму», що 
розвиває «сприйнятливий розум», здатний прийняти до 
уваги найрізноманітніші елементи соціальної даності. 

Концептуалізуючи символічне як праформу політичного 
можна говорити про «імажінальну могутність спільного 

існування» як про константи химерного ходу людської 
історії, завдяки якій низові спільності мають силу установи. 
Ця могутність може каналізуватись встановленою владою, 
але вона не припиняє здійснювати на неї прихований тиск. 
Час від часу цей тиск виявляється у жорсткій формі вибуху 
(експлозії) і дає початок новій ері (зокрема, модерній), в 
рамках якої і розгортається соціальна еволюція, що 
завершується врешті решт імплозією. 

Дотримуючись інверсійної інтерпретації повсякденності, 
яка знімає бінарну опозицію між сакральним і профанним, і 
використовуючи метод «общинної емпатії» можна говорити 
про трансформацію «індивіда» в «персону», яка наділена 
поліфункціональними характеристиками – «масками», а 
«групи» або «організації» – в «плем’я», що розуміється як 
мікроспільність з вільним членством, інтерсуб’єктивність, 

заснована на афекті, найчастіше спонтанному, розсіяному, з 
нестійкою консолідацією соціальності. Відмінною 
особливістю племен є їх «іманентна трансцендентність» – 
умова за якої соціальність трансцендує своїх членів, але сама 
нічим не трансцендується. При цьому межі маси і племені 
вкрай нестійкі й розмиті в силу «постійного зустрічного 
руху» і зміни «масок». 

Таким чином, сенсуалізація, міфологізація й відродження 
цінності території, тіла, оргії, видовища і насолоди 
позначають регресію до архаїки і конституюють 
соціальність як повсякденність. 
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Національної академії державного управління при 
Президентові України 

 

Мішель Маффесолі перебуває в Києві 28-30 травня 2017 року 
на запрошення НАДУ при Президентові України як член 
оргкомітету щорічних заходів Української школи архетипіки 
– VIII щорічного теоретико-методологічного семінару за 
міжнародною участю і V міжнародного конкурсу молодих 
учених за темою «Архетипіка і публічне управління: 
стратегії і механізми розв’язання конфліктів у сучасному 
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Мішель Маффесолі 
(фр. Michel Maffesoli, 14 
листопада 1944, Гресесак, 
Эро) – французький 
соціолог. Навчався в 
Страсбурзі і Греноблі. 
Учень Жюльєна Фройнда і 
Жильбера Дюрана, 
професор Університету 
Париж V – Сорбонна, 
головний редактор 
міжнародного фр. журналу 
Sociétés, який з 1982 видає 
Центр досліджень 
сучасності і 
повсякденності, створений 
М. Маффесолі і Ж. Баландье. Головний редактор журналу 
Європейські зошити уявного-мого світу (фр. Cahiers 
européens de l'imaginaire, з 1988). Співвидавець журналу 
Sociologia Internationalis.  

Праці Маффесолі присвячені проблематиці 
постмодерної епохи – феноменам глобальної масовості, 
трансформації політики і політичної сфери, області 
повсякденного і перетворенням сакрального, святкового в 
повсякденність, феноменам підпорядкування і насилля, 
явищам номадизму і новій природі ідентичності в сучасному 
світі. Наскрізний інтерес всіх його робіт – проблематика 
уявного, її втілення в соціальних і символічних формах. 
Розвиваючи розуміння культури і сучасності Максом 
Вебером і Георгом Зиммелем Маффесолі зближується з 
«соціологією уяви» Дітмара Кампера. 

Визнання:  

Велика премія Французької Академії в номінації Науки 
про людину за книгу La Transfiguration du politique (1992); 
Орден Почесного Легіону (2003); Орден За заслуги (2003). 

Вибрані твори в оригіналі 

1. Logique de la domination. Paris: PUF, 1976. 
2. La Violence totalitaire. Paris: PUF, 1979. 
3. La Conquête du présent. Pour une sociologie de la vie 

quotidienne. Paris: PUF, 1979. 
4. L'Ombre de Dionysos [1982]. Paris: Le Livre de Poche, 1991. 
5. Essai sur la violence banale et fondatrice. Paris: Librairie 

Méridiens/Klincksieck, 1984. 
6. La Connaissance ordinaire. Précis de sociologie 

compréhensive. Paris: Librairie des Méridiens, 1985. 
7. Le Temps des tribus [1988]. Paris: Le Livre de Poche, 1991. 
8. Au creux des apparences. Pour une éthique de l'esthétique. 

Paris: Plon, 1990. 

9. La Transfiguration du politique [1992]. Paris: Le Livre de 
Poche, 1995. 

10. La Contemplation du monde [1993]. Paris: Le Livre de 
Poche, 1996 

11. Eloge de la raison sensible. Paris: Grasset, 1996. 
12. Du nomadisme. Vagabondages initiatiques. Paris: Le Livre 

de Poche, 1997. 
13. La part du diable: précis de subversion postmoderne. Paris: 

Flammarion, 2002. 
14. Le rythme de vie – Variation sur l'imaginaire post-moderne. 

Paris: Ed. Table Ronde, 2004. 
15. Le réenchantement du monde – Morales, éthiques, 

déontologies. Paris: Ed. Table Ronde, 2007. 
16. La République des bons sentiments. Paris: Editions du 

Rocher, 2008. 
17. Apocalypse. Paris: CNRS Éditions, 2009. 
18. Matrimonium. Paris: CNRS Éditions, 2010. 
19. La passion de l'ordinaire: miettes sociologiques. Paris: CNRS 

Éditions, 2011. 

Публікації в російському і українському перекладах 

1. Заєць Д. «Indie-rock соціологія» Мішеля Маффесолі / Д. 
Заєць // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – 
№ 3. – С. 74-83. 

2. Фантастический мир каждого дня // Художественный 
журнал. – 1997. – № 17. – С. 14-16. 

3. Алиева Д.Я. Парадигматические сдвиги в социологии 
повседневности: концепция Мишеля Маффесоли // 
Социологический журнал. – 1995. – № 1. – С. 110-121. 

4. Околдованность мира, или Божественное социальное // 
Социо-Логос. – М. : Прогресс, 1991. – С. 133-137. 

Ключові ідеї праць М. Маффесолі 

Перехід до постмодерну як трансформація «соціального» 
в «соціальність». Якщо першому відповідають «суспільство» 
(Geselschaft у Ф. Тенісу), «Прометеївська» культура і 
основою соціальних зв'язків виступає «механічна 
солідарність» Е. Дюркгейма, яка характеризується 
інструменталізмом, проективністю, раціональністю та 
телеологізмом, то постмодерний соціальний порядок 
описується в термінах «громади» (Gemeinschaft у Тенісу), 
цінностями «діонісійської» культури і «органічної» (або 
«оргіастичної») солідарності з її завороженою реальністю, 
нон-логічністю, імморалізмом і комунікацією. Симптомом 
настання «неотрайбалізму» виступає «відродження інтересу 
до всього натурального і почуття околдованості світу». 

Видима нині імплозія політичного знаходить своє 
концентроване вираження в «безсловесності» мас, однак їх 
байдужість щодо «високої політики» здається пасивністю 
мертвої матерії лише в старій системі координат. Насправді 

ж вона являє собою «динамічну позицію, за допомогою якої 
соціальне життя перефокусується на істотне» Існує своєрідна 
позиція «народного стоїцизму»: те, на що людина не може 
або не хоче впливати, залишає її байдужою. Саме ця 
байдужість і дозволяє індивідам зосереджувати свою 
енергію на те, що знаходиться поблизу. Сенс життя 
знаходиться вже не в недосяжній утопії і не у всеосяжній 
раціоналізації існування, а «тут-і-тепер». І якщо політичний 
активізм був панівною цінністю модерну, то ключовою 
цінністю постмодерну стає естетично забарвлене «не-
діяння». 

Постмодерна «естетика» жодним чином не 
обмежується областю «витончених мистецтв» але охоплює 
весь комплекс повсякденного життя. «Естетичне» 
передбачає приватну стратегію: тут світом користуються, 
прагнучі до власного задоволення, а не до панування над 
ним. Причому це використання поділяється з іншими: по 
Маффесолі, «в цьому сенсі естетичне є синонімом 
інтерсуб'єктивності». «Естетика» – це досвід спільних 
почуттів, що означає постійну інтеракцію, для неї істотно 
важливо «співприсутність» з іншими. Всупереч видимості 
нарцисизму і гедонізму, яка виникає при сприйнятті 
постмодерної естетизації повсякденності в колишній системі 
духовних координат, стверджується швидше нова соціальна 
етика – «етика естетичного». 

Імплозія раціонально організованого модерного 
політичного тіла означає зовсім не «кінець соціального» а 
оформлення і розвиток постмодерної соціальності, яка 
структурується «культурою почуттів». 

Політична імплозія являє собою не катастрофу, а 
«перетворення» – «триби», породжувані спільним життям 
людей в сучасних мегаполісах. Як примітивні родоплемінні 
спільності були органічно пов'язані з «мезокосмом» 
безпосереднього навколишнього середовища і за допомогою 
цього ідентифікували себе в соціальному оточенні, з яким 
вони це середовище поділяли, так і в «кам'яних джунглях» 
сучасні «триби» пов'язані зі своїми кварталами, вулицями, 
місцями тусовок і тим самим створюють специфічну 
спільність своїх членів, забезпечуючи їм ідентифікацію. 

Постмодерна «самість» не має нічого спільного ні з 
картезіанським «я мислю», ні з автономним індивідом як 
учасником соціального контракту. Це пористе Я, що 
знаходиться в стані постійного трансу і тому схильне 
приєднатися до почуттів, випробовуваним оточуючими, що 
забезпечує йому безпеку «архетипних спільнот». 
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общинного ідеалу за рахунок ідеалу соцієтального. І процес 
соціального розвитку цілком може позитивно вивчатися 
соціологією, хоча вже не в формі нівелювання універсальної 
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Дотримуючись інверсійної інтерпретації повсякденності, 
яка знімає бінарну опозицію між сакральним і профанним, і 
використовуючи метод «общинної емпатії» можна говорити 
про трансформацію «індивіда» в «персону», яка наділена 
поліфункціональними характеристиками – «масками», а 
«групи» або «організації» – в «плем’я», що розуміється як 
мікроспільність з вільним членством, інтерсуб’єктивність, 
заснована на афекті, найчастіше спонтанному, розсіяному, з 

нестійкою консолідацією соціальності. Відмінною 
особливістю племен є їх «іманентна трансцендентність» – 
умова за якої соціальність трансцендує своїх членів, але сама 
нічим не трансцендується. При цьому межі маси і племені 
вкрай нестійкі й розмиті в силу «постійного зустрічного 
руху» і зміни «масок». 

Таким чином, сенсуалізація, міфологізація й відродження 
цінності території, тіла, оргії, видовища і насолоди 
позначають регресію до архаїки і конституюють 
соціальність як повсякденність. 
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як член оргкомітету щорічних заходів Української школи 
архетипіки – VIII щорічного теоретико-методологічного 
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Страсбурзі і Греноблі. 
Учень Жюльєна Фройнда і 
Жильбера Дюрана, 
професор Університету 
Париж V – Сорбонна, 
головний редактор 
міжнародного фр. журналу 
Sociétés, який з 1982 видає 
Центр досліджень 
сучасності і 
повсякденності, створений 
М. Маффесолі і Ж. Баландье. Головний редактор журналу 
Європейські зошити уявного-мого світу (фр. Cahiers 
européens de l'imaginaire, з 1988). Співвидавець журналу 
Sociologia Internationalis.  

Праці Маффесолі присвячені проблематиці 
постмодерної епохи – феноменам глобальної масовості, 
трансформації політики і політичної сфери, області 
повсякденного і перетворенням сакрального, святкового в 
повсякденність, феноменам підпорядкування і насилля, 
явищам номадизму і новій природі ідентичності в сучасному 
світі. Наскрізний інтерес всіх його робіт – проблематика 
уявного, її втілення в соціальних і символічних формах. 
Розвиваючи розуміння культури і сучасності Максом 
Вебером і Георгом Зиммелем Маффесолі зближується з 
«соціологією уяви» Дітмара Кампера. 

Визнання: Велика премія Французької Академії в номінації 
Науки про людину за книгу La Transfiguration du politique 
(1992); Орден Почесного Легіону (2003); Орден За заслуги 
(2003). 
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Ключові ідеї праць М. Маффесолі 

Перехід до постмодерну як трансформація «соціального» 
в «соціальність». Якщо першому відповідають «суспільство» 
(Geselschaft у Ф. Тенісу), «Прометеївська» культура і 
основою соціальних зв'язків виступає «механічна 
солідарність» Е. Дюркгейма, яка характеризується 
інструменталізмом, проективністю, раціональністю та 
телеологізмом, то постмодерний соціальний порядок 
описується в термінах «громади» (Gemeinschaft у Тенісу), 
цінностями «діонісійської» культури і «органічної» (або 
«оргіастичної») солідарності з її завороженою реальністю, 
нон-логічністю, імморалізмом і комунікацією. Симптомом 
настання «неотрайбалізму» виступає «відродження інтересу 
до всього натурального і почуття околдованості світу». 

Видима нині імплозія політичного знаходить своє 
концентроване вираження в «безсловесності» мас, однак їх 
байдужість щодо «високої політики» здається пасивністю 

мертвої матерії лише в старій системі координат. Насправді 
ж вона являє собою «динамічну позицію, за допомогою якої 
соціальне життя перефокусується на істотне» Існує своєрідна 
позиція «народного стоїцизму»: те, на що людина не може 
або не хоче впливати, залишає її байдужою. Саме ця 
байдужість і дозволяє індивідам зосереджувати свою 
енергію на те, що знаходиться поблизу. Сенс життя 
знаходиться вже не в недосяжній утопії і не у всеосяжній 
раціоналізації існування, а «тут-і-тепер». І якщо політичний 
активізм був панівною цінністю модерну, то ключовою 
цінністю постмодерну стає естетично забарвлене «не-
діяння». 

Постмодерна «естетика» жодним чином не 
обмежується областю «витончених мистецтв» але охоплює 
весь комплекс повсякденного життя. «Естетичне» 
передбачає приватну стратегію: тут світом користуються, 
прагнучі до власного задоволення, а не до панування над 
ним. Причому це використання поділяється з іншими: по 
Маффесолі, «в цьому сенсі естетичне є синонімом 
інтерсуб'єктивності». «Естетика» – це досвід спільних 
почуттів, що означає постійну інтеракцію, для неї істотно 
важливо «співприсутність» з іншими. Всупереч видимості 
нарцисизму і гедонізму, яка виникає при сприйнятті 
постмодерної естетизації повсякденності в колишній системі 
духовних координат, стверджується швидше нова соціальна 
етика – «етика естетичного». 

Імплозія раціонально організованого модерного 
політичного тіла означає зовсім не «кінець соціального» а 
оформлення і розвиток постмодерної соціальності, яка 
структурується «культурою почуттів». 

Політична імплозія являє собою не катастрофу, а 
«перетворення» – «триби», породжувані спільним життям 
людей в сучасних мегаполісах. Як примітивні родоплемінні 
спільності були органічно пов'язані з «мезокосмом» 
безпосереднього навколишнього середовища і за допомогою 
цього ідентифікували себе в соціальному оточенні, з яким 
вони це середовище поділяли, так і в «кам'яних джунглях» 
сучасні «триби» пов'язані зі своїми кварталами, вулицями, 
місцями тусовок і тим самим створюють специфічну 
спільність своїх членів, забезпечуючи їм ідентифікацію. 

Постмодерна «самість» не має нічого спільного ні з 
картезіанським «я мислю», ні з автономним індивідом як 
учасником соціального контракту. Це пористе Я, що 
знаходиться в стані постійного трансу і тому схильне 
приєднатися до почуттів, випробовуваним оточуючими, що 
забезпечує йому безпеку «архетипних спільнот». 

 


