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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вітаємо ювіляра

Ви пов ни ло ся 75 років док то рові філо со фських наук, про фе со рові Євге -
ну Іва но ви чу Суї мен кові. Це ім’я доб ре відоме у на уковій спільноті со -
ціологів — не лише в Україні, а й за її меж ами.

Ши ро ко освічена лю ди на, Є.Суї мен ко при ваб лює до себе не тільки
своєю при нци по вою по зицією вче но го, а й як осо бистість — тими лю дськи -
ми якос тя ми, що їх він у собі зберіг, по при не га раз ди, на які до ве ло ся на ра -
жа ти ся ба гать ом твор чим лю дям у пе рехідний період. Євген Іва но вич за ли -
шив ся уваж ним, делікат ним і чуй ним, як і де ся тиліття тому, коли ба га то хто
з нас, його колеґ, зна ли його ще стар шим на уко вим співробітни ком Інсти ту -
ту філо софії АН УРСР. Роз по чав ши свою тру до ву діяльність учи те лем
російської літе ра ту ри й історії, пра цю ю чи ко рес пон ден том га зе ти, Євген
Іва но вич і в на уку при вніс здатність за вдя ки точ ності сло ва логі чно-дока -
зово вик ла да ти свої дум ки. Відто ченість його текстів, їхня ак ту альність
при вер тає як його од но думців, так і не при ми рен них опо нентів. Аналітич -
ний підхід до досліджу ва ної теми та гли бокі те о ре тичні уза галь нен ня за -
вжди вирізня ли на укові досліджен ня, що ними ке ру вав і керує Євген Іва но -
вич у та ких ца ри нах, як про бле ми мо лоді, відно си ни у тру до вих ко лек ти вах,
соціальні ме ханізми при ва ти заційних про цесів, соціаль но-еко номічна по -
ведінка суб’єктів ви роб ни чої діяль ності тощо. Роз роб ле ну ним теорію від -
но син ко лек тивізму, вик ла дені у мо ног рафіях ідеї сто сов но соціодіаг нос ти -
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ки й соціаль ної інже нерії по кла де но в осно ву низ ки спец курсів для ви щої
шко ли. Його пе да гогічні здібності реалізу ва ли ся в тому, що чи ма ло його
учнів ста ли нині справжніми вченими.

Ши ро кий діапа зон його на уко вих інте ресів за вжди поєднується із ви со -
ким про фесіоналізмом уче но го-дослідни ка. Жага пізнан ня на вко лиш ньо го
світу ва бить його в да лекі краї ни; він на ма гається не про пус ти ти та ких по -
їздок, ви яв ля ю чи не а би я ку мобільність і жва вий інте рес до но вої дійсності.
Із та ких по їздок Євген Іва но вич по вер тається за вжди з но ви ми вра жен ня ми
й те о ре ти ко-прак тич ни ми уза галь нен ня ми, ґрун то ва ни ми на вклю че но му
спос те ре женні.

Євген Іва но вич свої ми ви со ки ми мо раль ни ми при нци па ми в по шу ку
на уко вої істи ни, сумлінністю в ро боті, по важ ним став лен ням до опо нентів,
непідроб ним інте ре сом до праць інших уче них здо був по ва гу і щиру лю бов
колеґ. Ко жен його вис туп при вер тає ува гу вче них-соціологів, істин ною
 прин циповістю в арґумен ту ванні своїх по зицій, що їх, мож ли во, при й має не
ко жен слу хач. Про те Євген Іва но вич ніколи своїм по гля дам не зрад жує —
він за вжди об стоює по зиції об’єктив но го й не упе ред же но го аналізу соціаль -
них про цесів, що відбу ва ють ся. Євген Іва но вич підго ту вав до сво го 75-ліття
мо ног рафію “Капіталізм у на шо му домі. Пог ляд крізь при зму теорії та
соціаль ної емпірії”, про де мо нстру вав ши тим са мим ва го мий за пас твор чих
ідей, тож реалізу ва ти їх ми, його колеґи, йому щиро бажаємо!

Ша нов ний Євгене Іва но вичу! Від щи ро го сер ця вітаємо Вас і бажаємо
Вам доб ро го здо ров ’я, твор чо го на тхнен ня, сил та енергії для на си че но го й
ак тив но го жит тя!
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Ювілей відо мо го російсько го соціоло га
та ав то ра на шо го ча со пи су!

Во ло ди ми ру Са муї ло ви чу Ма гу ну — 60 років. Дата — серй оз на, ба га то
до чого зо бов ’я зує. І пе ре дусім — до зве ли чен ня за слуг відо мо го вче но го пе -
ред вітчиз ня ною і світо вою соціологією. Га даю, на його місці ба га то хто з нас
вва жав би свій на уко вий шлях настільки здійснен ним та успішним, що при -
й няв би дифірам би на свою ад ре су без тіні сумнівів і світла іронії. Але ніхто з 
тих, хто знає Во ло ди ми ра Ма гу на, не сумнівається, що й у ювілей ну пору
для ньо го на й важ ливіше інше — утвер джен ня дос товірно го соціологічно го
знан ня не лише в Росії, де його на укові й публіцис тичні праці ши ро ко
відомі, не лише на За ході, де до ньо го з ве ли кою по ва гою став лять ся чис -
ленні соціоло ги, з яки ми він плідно співпра цю вав, а й в Україні, де в да лекі
80-ті роки ми ну ло го століття він по чав здійсню ва ти порівняльні досліджен -
ня життєвих до ма гань мо лоді. Цей про ект жи вий і сьо годні за вдя ки ви нят -
ковій кон цеп ту альній обґрун то ва ності й ме то дичній куль турі, за вдя ки
 науковій сумлінності й цілес пря мо ва ності його творця.

Сим волічно, що вже в нинішньо му ти ся чолітті саме Во ло ди мир Ма гун
став ініціато ром і на тхнен ни ком приєднан ня Украї ни до “Євро пе йсько го
соціаль но го досліджен ня”, ре зуль та ти яко го вик ла де но у не що дав но
опубліко ваній мо ног рафії “Укр аїнське суспільство в євро пе йсько му про -
сторі”. У цій не пе ресічній книжці блис ку чий вик лад ре зуль татів аналізу
“укр аїнських ціннос тей” на ле жить перу російсько го соціоло га, яко го зв’я зу -
ють з укр аїнськи ми колеґами довгі роки на пру же ної на уко вої праці й друж -
ньо го спілку ван ня. В Україні у Во ло ди ми ра Са муї ло ви ча Ма гу на чи ма ло
друзів і од но думців. Ми впев нені, що всі вони приєдну ють ся до на ших
привітань.

Нат хнен ня!
Твор чо го дов голіття!
Успіху в усіх по чи нан нях!
Здо ров ’я і бла го по луч чя близь ких!

Ре дакція ча со пи су “Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”
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Во лоді Ма гу ну —
одвічно му моєму опо нен тові й дру гові

Во ло дя Ма гун всту пив у свій зрілий вік. Маю ска за ти, утім, що в не -
зрілому на уко во му віці я його не при га дую, хоча ми співпра цюємо при -
наймні по над со рок років.

Нам до ве ло ся на пи са ти кілька співав то рських текстів. По пер вах усе
як зви чай но: скла даємо за галь ний план, ділимо між со бою його розділи і
зустрічаємося для об го во рен ня на пи са но го кож ним. Тут на стає НЕзви чай -
не. Во ло дя піддає сумніву прак тич но всі мої ста тис тичні вик лад ки, на сам пе -
ред якщо вони підтвер джу ють гіпо те зу (це в про цесі ро бо ти над книж кою
про соціаль ну са мо ре гу ляцію по ведінки осо бис тості). Чи штудіював він
Мер то на сто сов но при нципів на уко во го знан ня, чи сприй няв та кий скеп -
тич ний підхід від своїх за нуд ли вих про фе сорів на псих фаці (Па лея і, особ -
ли во, Век ке ра) — не знаю. Але, як пра ви ло, я по год жу вав ся з його кри ти кою,
по за як пси хофізич но ви ди хав ся у спорі. І от на ступ но го дня Во ло дя те ле фо -
нує і каже: навіщо ж Ви зі мною так швид ко (!) по го ди ли ся? Схо же, що в цьо -
му разі Ваші об чис лен ня є пра виль ни ми.

Більш уїдли во го аналітика я не зустрічав. Во ло дя ви га дав ме тод роз ши -
ре ної мат риці фак тор но го аналізу, саме для ліпшо го тлу ма чен ня її фак торів. 
Я вклю чив ме тод Ма гу на у свій підруч ник і те пер рад жу сту ден там: “спро -
буй те за Ма гу ном”.

Його мо ног рафію, при свя че ну по тре бам осо бис тості, я вва жаю на й кра -
щою з цієї про бле ми. Його моніто ринґові досліджен ня зміни тру до вих
ціннос тей росіян на базі Євро пе йсько го і Всесвітньо го досліджен ня ціннос -
тей, поза сумнівом, є на й дос товірнішими.

Між нами за ли шається не роз в’я за ною су перечка з при во ду того, на -
скільки до ве де ним є вис но вок про мо ти ваційну цінність інте ре су до праці у
ра дя нських мо ло дих робітників 1960-х років. Во лодю, я про по ную за вер ши -
ти цю дис кусію, при наймні з огля ду на те, що вже за 10 років після пер шо го
об сте жен ня ще за ра дя нських часів ми не ви я ви ли доміну ван ня інте ре су до
змісту ро бо ти, а нині це й уза галі не є дис кусійним пи тан ням.

Во ло дя Ма гун — чу до вий і вірний друг, але істи на для ньо го до рож ча. Бо 
він уче ний з ве ли кої літери, а друж бу роз гля дає як “при род ну” цінність.

Ба жаю тобі дов гих, дов гих років твор чо го жит тя.

Во ло дя Ядов
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