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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо з ювілеєм
Те тя ну Іванівну Зас ла вську

Доля соціології не роз рив но по в’я за на із до лею су час но го суспільства. У
бу ревіях суспільних змін зберігається лише те, що відповідає гли бин ним
по тре бам суспільства, не підвлад ним еко номічній і політичній кон ’юн ктурі.
Ба га то ідей ідуть у не бут тя, їхнє місце за сту па ють інші, які ви яв ля ють ся так
само не дов говічни ми. Але при пли ви й відпли ви суспільних пе ре тво рень
уяв ню ють мо ну мен таль не знан ня та об ра зи творців і носіїв та ко го знан ня.
Коли йдеть ся про Те тя ну Іванівну Зас ла вську, у свідо мості за зви чай ви ни -
кає мо ну мен таль ний об раз. Академік Зас ла вська, її праці й ідеї є вер ши ною
ав то ри те ту в ра дянській і по стра дянській соціальній науці. А таємниці її мо -
ну мен таль ності ся га ють корінням як на й ви що го про фесіоналізму, при нци -
по вості, відда ності науці, служінню їй, так і чу до вих лю дських якос тей, за -
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вдя ки яким Те тя на Іванівна Зас ла вська при ваб лює до себе лю дей різних
соціаль них світів, ґене рацій і ста тусів.

Академік Зас ла вська — це Вче ний, Академік справді з ве ли кої літери.
Су час на укр аїнська соціологія у не спла че но му бор гу пе ред ака деміком  За -
славською, яка впро довж де ся тиліть роз вит ку вітчиз ня ної соціології де мо -
нстру ва ла кращі взірці твор чо го служіння, по до лан ня нерішу чості соціаль -
ної дум ки, гро ма дя нської й про фесійної муж ності, за ну рен ня у вив чен ня
фун да мен таль них пи тань і на й складніших про блем роз бу до ви гро ма дсько -
го жит тя і ме ханізмів соціаль них про цесів. Дос тат ньо на зва ти са мо бут ню,
відому в усьо му світі Но во сибірську еко номіко-соціологічну шко лу, ліде -
ром якої, раз ом із ака деміком А.Аганбегяном, є Т.Зас ла вська. Саме в ко лек -
тиві цієї шко ли 1983 року було ство ре но так зва ний Но во сибірський ма -
ніфест — своєрідну інте лек ту аль ну “бом бу”, що з на уко вою при нци повістю
ого лю ва ла соціальні не ду ги бю рок ра ти зо ва но го ра дя нсько го суспільства,
тіньо вих соціаль но-еко номічних відно син, що в ньо му бу я ли. Ви я вом на й -
ви що го про фесіоналізму і гро ма дя нської муж ності ста ла та кож до повідь
Те тя ни Іванівни, що про лу на ла під час звітно-ви бор чої кон фе ренції Ра дя н -
ської соціологічної асоціації у 1986 році, бо роть ба за по вер нен ня соціології
на уко во го ста ту су й утвер джен ня її в ролі спе цифічно го “інстру мен та пе ре -
бу до ви”. Віхою суспільно го і на уко во го жит тя по слу гу ва ла книж ка “Со ціо -
логія еко номічно го жит тя”, підго тов ле на Т.Зас ла вською спільно з Р.Рив -
кіною, де ав то ри висвітлю ва ли гли бо ко конфліктну при ро ду ра дя нсько го
суспільства, зок ре ма арґумен ту ва ли чис ленні ви я ви не тра диційних для ка -
піталізму форм експлу а тації й соціаль но го відчу жен ня; те саме мож на ска -
за ти про стат тю ака деміка Зас ла вської “Про стра тегію соціаль но го управ -
ління пе ре бу до вою”. Стат тя була опубліко ва на в ре во люційно му за змістом
збірни ку “Іншо го не дано” (за ред. Ю.Афанасьєва, 1988), що містив мірку -
ван ня сто сов но долі пе ре бу до ви. Саме за вдя ки цим сміли вим і про фесійно
чес ним пра цям вітчиз няні соціоло ги впер ше діста ли змо гу под и ви ти ся на
склад ну ієрархію ста тусів і конфліктів, влас ти вих ра дя нсько му суспільству, 
що сти му лю ва ло по до лан ня спро ще но го й заіде о логізо ва но го ро зуміння
суспільних про цесів і їхніх соціаль них ме ханізмів. Про те, як із при крістю
більш як за 15 років зізна ва ла ся Те тя на Іванівна, “інше, ви яв ляється, було
дано” і доля по стпе ре бу дов но го по сту пу ко лишніх ра дя нських суспільств
скла ла ся іна кше, ніж це вба ча ло ся з ви сот кінця 1980-х та очіку вань од но -
знач ності по до лан ня ав то ри тар но-то талітар них ме ханізмів суспільно го
роз вит ку. По над два над цять років поспіль Те тя на Іванівна Зас ла вська
ініціює про ве ден ня найбільшо го інте лек ту аль но го російсько го фо ру му, що
відіграє своєрідну роль brain storm в об го во ренні при нци по вих пи тань, по -
в’я за них із ро зумінням того, “куди пря мує Росія” і які шля хи под аль шо го
руху для неї мож ливі. Кон цепція ме ханізмів соцієталь ної транс фор мації
й соціаль но го струк ту ру ван ня суспільства, за про по но ва на Т.Зас ла вською,
її чис ленні емпіричні досліджен ня (включ но із на уко вим керівниц твом
упро довж кількох років російським Моніто ринґом соціаль но-політич них
та  економічних змін у Росії, здійсню ва ним ВЦДГД), в яких висвітлю ва ли ся
 найгостріші про бле ми суспільно го роз вит ку, соціаль них нерівнос тей і кон -
фліктів, фор му ван ня бізнес-верств і се ред ньо го кла су тощо, — все це ста ло
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на шим без пе реч ним над бан ням, на за са дах яко го на вча ють ся й українські
соціоло ги, що має на бли зи ти нас до ро зуміння гли бин них процесів су -
спільного розвитку.

Хо че мо по ба жа ти ша новній Те тяні Іванівні Зас лавській ще дов ги ми ро -
ка ми за ли ша ти ся за хоп ле ною на уко вою творчістю й так само бадь о ро від -
повідати на за пи тан ня про те, що но во го в житті, роз повіда ю чи про нове
емпірич не досліджен ня, нову стат тю або книж ку, опа ну ван ня но вої про гра -
ми об роб лен ня емпірич них да них або що по при все й Росії “іншо го не дано”
як шлях лібе ралізації суспільства і доб ро бу ту “пе ресічної російської” лю ди -
ни. А ще — по ба жа ти укр аїнським соціоло гам мати щас тя, честь і за до во лен -
ня не одно ра зо во при й ма ти в на ших універ си те тах по чес но го док то ра Хар -
ківсько го національ но го універ си те ту ім. В.Н.Ка разіна Те тя ну Іванівну За -
с ла вську, життєвий шлях якої тісно по в’я за ний з Украї ною, і пе ре дусім із
Києвом та Хар ко вом.

Соціологічна асоціація Украї ни,
ко лек ти ви Харківсько го національ но го універ си те ту імені В.Н.Ка разіна,

Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка,
 Інсти ту ту соціології НАНУ та ба гать ох інших соціологічних центрів Украї ни
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