
Ша нов на Ірино Марківнo

Як важ ко не схи би ти щодо інто нації, коли хо четь ся од но час но го во ри ти
го лос но і сти ха, коли публічне і над то осо бис те вод но час ви ма га ють сво го —
вис ло ви ти без меж ну по ша ну і гірко ту втра ти. Пізно вве чері 28 трав ня 2008
року, прак тич но точнісінько че рез 50 років після ство рен ня Ра дя нської
соціологічної асоціації, не ста ло Ірини Марківни По по вої — од но го із дуже
не ба гать ох, справді ліче них уче них, хто ви ко нав для на шої дис ципліни і для
всіх нас ро бо ту, якої вже не по вто ри ти. За раз ми нібито знаємо, що на ука —
це люди, які за й ма ють ся нею серй оз но, чес но, з на тхнен ням. Це прак ти ка,
яка стон шується нині, яка іме ну ва ла ся раніше служінням. Та кою й була
Ірина Марківна, та кою й була її соціологія. Наз до га няє сум не усвідом лен ня, 
що нам уже в усій по вноті не відчу ти, не уя ви ти, як було їм, пер шим, хто
ство рю вав на уку на на ших соціологічно не зай ма них те ре нах півстоліття
тому. Ма буть, особ ли вий привілей пер ших — не мати вчи телів, на томість
са мим ста ва ти вчи те ля ми для тих, хто йде за нами. Цей ста тус не пе ре -
дається і не успадковується, він продукується в одиничних примірниках і
відходить у позачасся разом із його носіями.

Але за ли ша ють ся їхні книж ки та статті, інтер в’ю, спо га ди про осо бисті
зустрічі та роз мо ви. У цьо му — підста ви на шої пам ’яті про ту Ірину Мар -
ківну, яку ми зна ли, ба чи ли, чули, под е ко ли опи ня ю чись по руч, а інші дізна -
ва ли ся із плодів її трудів, пе ре дусім із кни жок. Най мен шою мірою вона на -
по ля га ла на пе рей нят ли вості й тим паче не очіку ва ла насліду ван ня, але те,
що було в її на турі, що було їй при та ман ним, сприй ма ло ся як гідний при -
клад, що вперто приваблює своєю ненав’язливою силою.

Соціоло гові до во дить ся мати спра ву з не по пу ляр ни ми ре ча ми й об ста -
ви на ми — для Ірини Марківни це дещо при род не. Обра ти після закінчен ня
філо со фсько го фа куль те ту ца ри ною про фесійної діяль ності на уку про су -
спільство — вель ми да ле ке від виз нан ня, рад ше ри зи ко ва не навіть за уяв -
лен ня ми часів відли ги інте лек ту аль не за нят тя — аж ніяк не да ни на моді, але
без по мил ковість сма ку. Зро зуміло, свою роль відігра ло і коло спілку ван ня.
Г.Андреєва, А.Здра во мис лов, М.Ма мар дашвілі, Р.Мед ведєв, Е.Со ловй ов,
В.Ядов, а в укр аїнсько му се ре до вищі О.Яку ба, В.Чор но во лен ко, В.Оссо в -
ський — лише дех то з тих, кого Ірина Марківна зга ду ва ла із сим патією і
вдячністю. Втім, вибір од но думців рідко буває ви пад ко вим, тут теж усе
відбу вається пе ре важ но за пев ним пра ви лом, що зо бов ’я зує відгу ку ва ти ся
да ле ко не на всі рит ми і за кли ки часу. Та кий різно вид спільно ти вона вва жа -
ла, як можна припустити, найадекватнішою і найціннішою структурою, що
формує соціологічну уяву і горизонти науки.

Вона ніколи не зрад жу ва ла і при нцип вдум ли во спілку ва ти ся з тек ста ми 
кла сиків і су час ників, живо, з цікавістю, не одмінно кри тич но, пе ре чи ту ю чи
вже про чи та не й озна йом лю ю чись із пе ре клад ни ми і вітчиз ня ни ми но вин -
ка ми. Здатність бути в курсі останніх до сяг нень за вжди вра жа ла: ми тіль -
ки-но не квап ли во за мис люємося про мож ливість на них відгук ну ти ся, а
Ірина Марківна у своїх тек стах і до повідях уже арґумен то ва но спе ре чається
або по год жується із не що дав но відкри ти ми для нас фран цу за ми або німця -
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ми. Звісно, іншо го спо со бу ста ти соціоло гом тоді не було. Про те його немає
й за раз, коли дже ре ла май же без об ме жень дос тупні, а на вич ки спілку ван ня
з ними, як і раніше, не по ши рю ють ся.

Утім, го лов ним чи ном не про ав тен тичність про чи тан ня вар то нам пік -
лу ва ти ся. Автентичності вза галі не буває — Ірина Марківна при пус ка ла і
виз на ва ла мно жинність, варіативність інтер пре тацій соціологічних текстів.
У се ре дині 1990-х років, на прик лад, вона на ма гається про яс ни ти для себе
соціологічний ре сурс Мар ксо вої спад щи ни, яку по ча ли відки да ти, роб ля чи
це як щось са моз ро зуміле, без особ ли вих зу силь щодо по шу ку до казів.
Отже, саме на часі на но во пе ре чи та ти й осмис ли ти з по зицій сьо го ден ня на -
пи са не ним. Пе ре вит лу ма чен ня ж влас них праць увійшло для неї до роз ря ду 
ро бо чих зви чок: остан ня ве ли ка книж ка “Діаг ноз часу” — подія зовсім не -
дав ня, але була ще й книж ка “Свідомість і тру до ва діяльність” у се ре дині
1980-х, де пе ре гля да ли ся й на но во оціню ва ли ся ре зуль та ти емпірич них об -
сте жень тру до вих си ту ацій і взаємин у про мис ло вості — тих са мих да них,
що ста но ви ли підґрун тя її док то рської дис ер тації 1976 року — пер шої  док -
тор ської із соціології (док тор філо со фських наук за спеціальністю “при -
клад на соціологія”) в Україні та дру гої, за її влас ним виз нан ням, у СРСР. У
со ціоло га (як мож на ро зуміти таку звич ку) немає “іде аль ної по зиції”, яка б
ґаран ту ва ла йому пра вильність і суспільствоз нав чо-гу манітар ну без по мил -
ковість. Лу ка вство, свідоме чи ми мовільне, час то буває наслідком  самоза -
спокоєння, об ми ну ти пас тку яко го соціолог зда тен лише за вдя ки по вторній
пе ревірці влас них вис новків. Але важ ко навіть уя ви ти, наскільки вкоріне -
ним у пред меті слід бути, як не пе рер вно в ньо му тре ба пе ре бу ва ти, зберіга ю -
чи за хоп леність і праг нен ня глиб шо го ро зуміння! Це влас тивість, дос туп на
не ба гать ом, але дуже ха рак тер на для Ірини Марківни. Адже пред мет, про
який ідеть ся, — це люди, з їхніми емоціями, надіями, упе ред жен ня ми,  сте -
рео типами, ціннос тя ми, і незбіги між їхньою вер баль ною і ре аль ною по ве -
дінкою тре ба не вик ри ва ти, а по яс ню ва ти, сприймаючи як даність.

Для неї, опріч того, соціологія була ще й спо со бом діяння у світі. Світ не -
одмінно по сту пить ся на шим зу сил лям, що пе ре тво рю ють суспільство в кра -
що му із мож ли вих на прямів, — не мож на ли шень їх по слаб лю ва ти. Тут
упізна ван но про гля дає аб со лют но не ви коріню ва ний і не злам ний дух про -
світниц тва, пе ре ко наність в еман си паційній і творчій місії знан ня про уст -
рій та особ ли вості жит тя соціуму за га лом і його окре мих скла до вих. І нині,
як і за ра дя нських часів, важ ли во дати тим, хто керує, надійну інфор мацію
для при й нят тя відповідаль них і потрібних рішень, не зва жа ю чи на будь-яку
про тидію. Тут же уви раз нюється зна чущість доб ро зич ли вої та не впин ної
тур бо ти про пле кан ня май бутніх носіїв соціологічної ком пе тен тності — сту -
дентів, аспірантів, пре тен дентів на вчені зван ня. В період ста нов лен ня со -
ціології ре цен зу ван ня було вель ми спе цифічним різно ви дом на уко вої ро бо -
ти. Підтри ма ти на ма ган ня бути соціоло гом за умов гли бо ко го дефіциту
 навчальної літе ра ту ри та зразків, вар тих насліду ван ня, по ба чи ти в першій
на уковій праці те, що са мо му ав то рові ще не роз гледіти, окрес ли ти пер спек -
ти ву, — це ми та кож за по зи чу ва ли в Ірини Марківни. Тим паче, що ви я ви ли -
ся вклю че ни ми в досвід її ро бо ти. У нас обох вона була опо нен том і  канди -
дат ських, і док то рських дис ер тацій, і ми доб ре пам ’я таємо, як ба га то ва жи ли
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для нас її за охо чен ня і нарікан ня, як не по хит но впев нені ми були в тому, що
її вер дикт буде-таки справедливий.

Їй чужі були чи то дис циплінарні, чи то дер жавні кор до ни, вона сто ро ни -
ла ся лю дей, які сло вом і ділом що ра зу вста нов лю ва ли межу, тоб то роз’єдну -
ва ли, вона дис ку ту ва ла з ними з усією при страс тю за лу че ної в суспільне
жит тя лю ди ни, що тво рить суто солідар ності й нічого іншо го. Пот ра пив ши
од но го разу, рад ше во лею ви пад ку, на вто ро вані стеж ки соціології, ми зро -
зуміли, що ця на ука чо гось вар та, коли їй відда ють свої сили та по мис ли такі
люди, як Ірина Марківна. Тендітна врод ли ва жінка, чу до вий уче ний, який
не втра тив своєї віри, не ви чер пав сво го твор чо го за па су. Двад ця те століття
відпус кає своїх ку мирів. Зрад ниць ким поспіхом іде від нас епо ха. Але, до ро -
га Ірино Марківно, ефект Вашої присутності буде тривалим і сильним.

НАТАЛІЯ КОСТЕНКО,
док тор соціологічних наук,

 завіду вач ка відділу соціології куль ту ри і ма со вих ко мунікацій
 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

СЕРГІЙ МАКЕЄВ,
док тор соціологічних наук,

 завіду вач відділу соціаль них струк тур
 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Запізніла чи таць ка вдячність...

Пішла з жит тя Ірина Марківна По по ва. Смерть твор чої лю ди ни за вжди
пе ре дчас на, по за як іде від нас цілий світ ду мок, яким не су ди ло ся бути  ви -
кладеними у тек стах, лекціях, до повідях і вис ту пах, у бесідах із ко ле га ми й
учня ми. Коли йдуть у не бут тя такі люди, за ли шається по рож не ча у житті та
в на уко во му полі, місце, яко го нікому не дано за пов ни ти. І при хо дить ро -
зуміння того, що за жит тя та ких лю дей ти не дос тат ньо поціно ву вав, час то
сприй ма ю чи пло ди їхніх зу силь як на леж не.

Тим паче, що існу ють тек сти, які ста ли звич ни ми для сприй нят тя,
оскільки не один рік поспіль за ними на вча ють ся сту ден ти, тек сти, які ти ре -
ко мен дуєш для про чи тан ня, не за мис лю ю чись, адже це те, що май бутнім
фахівцям-соціоло гам зна ти про сто не обхідно. До та ких текстів на ле жить
підруч ник Ірини Марківни По по вої “Соціологія. Про пе дев тич ний курс”,
що став за 12 років своєрідним укр аїнським на уко вим бес тсе ле ром. Його
особ ливістю є про сто та вик ла ду ма теріалу, чіткість фор му лю ван ня ба зо вих
на уко вих по нять і особ ли вий ав то рський стиль.

Та ко го роду тек сти — підруч ни ки із вступу у спеціальність — є особ ли -
вим і вкрай склад ним для на пи сан ня жан ром на уко вої літе ра ту ри. Лише
справжній про фесіонал, яко му при та манні щедрість і дар про світи те ля,
може на пи са ти підруч ник, що ма ти ме та кий три ва лий чи таць кий по пит. Та -
кий підруч ник за ли ши ла нам Ірина Марківна По по ва.
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