
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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У ньо му не про сто вик ла де но інфор мацію з при во ду соціології як на уки,
її функцій, ме тодів і го лов них на уко вих на прямів, а здійсне но ав то рський
за дум — под а ти свій по гляд на при ро ду і спе цифіку соціологічно го пізнан ня
світу. При цьо му Ірина Марківна відок ре ми ла на уку від інших спо собів
пізнан ня і ду хов ної діяль ності й дала чітке виз на чен ня кри теріїв влас не на -
уко во го соціологічно го знан ня. Так само послідов но і ясно вона окрес ли ла
відмінність між ака демічною соціологічною на укою із безліччю ме то до -
логічних підходів, з од но го боку, і при клад ни ми соціологічни ми досліджен -
ня ми, соціаль ною інже нерією — з іншо го. Особ ли ву ува гу тут приділено
соціальній при роді соціології, її за леж ності як від соціаль но го за мов лен ня,
так і від політики. І на решті, Ірина Марківна обґрун ту ва ла не обхідність гро -
ма дя нської по зиції соціоло га не тільки як відчу же но го спос терігача та ек с -
пер та, а й як суб’єкта в су час них йому соціаль них про це сах. Вона сама по -
сідала таку по зицію у своїй на уковій діяль ності й хотіла ба чи ти її в діяль -
ності своїх учнів і всьо го укр аїнсько го соціологічно го співто ва рис тва.

Сво го часу підруч ник Ірини Марківни По по вої був одним із пер ших в
Україні, за раз їх на пи са но чи ма ло, але то був ав то рський курс соціології, що
й досі ста но вить ве ли ку рідкість. І якщо по го ди ти ся з Іри ною Марківною,
що на ука — це не ли шень особ ли вий вид знан ня, а й особ ли ва фор ма ду хов -
ної діяль ності, то на вча ти цьо го на ле жить не тільки за по се ред ниц тва текс -
тів, а й про по ну ю чи взірець для насліду ван ня — че рез свої дії, свої життєві
при нци пи. Її жит тя і було та ким взірцем.

НАТАЛІЯ ОТРЕШКО,
до цент соціогу манітар но го фа куль те ту МСУ

Ми жили в один час із нею...

Біографія Ірини Марківни По по вої, з од но го боку, виз на чи ла ся за  ра -
дянських часів, а з іншо го боку, відоб ра жає пе ре лом епо хи, “важкі для
 країни та всіх нас роки”, як на пи са ла вона у по святі до своєї мо ног рафії
“1989–1991. Діаг ноз часу (Оде си ти про себе і зміни в суспільстві): Істо ри -
ко-соціологічні на ри си” (2006). У цій книжці вона ніби сиґналізує: при й шов 
час для спо кійно го не упе ред же но го на уко во го аналізу на шо го не що дав ньо -
го ми ну ло го, для того, щоб з’я су ва ти, чому ро ман ти ка пе ре бу до ви за хли ну -
ла ся в “зух ва лих 90-х”. Ба га то її оцінок пе ре бу дов но го періоду, як по ка зав
час, ви я ви ли ся слуш ни ми, інші пе ре гля ну ла і до пов ни ла вона сама. Не за -
леж но від став лен ня до ра дя нської доби, Ірина Марківна за вжди вва жа ла
себе при чет ною до неї. Із чис лен них бесід із нею я зро зумів, що І.По по ва, за -
ли ша ю чись не за леж ним уче ним, відсто ю ва ла інші стра тегії ре фор му ван ня
суспільства, ніж при й няті у 1991–1992 ро ках. “Брехні стільки, що за дих ну -
ти ся мож на”, — пи сав у “Окаянних днях” в Одесі Іван Бунін. І 80 років по
тому історія мала повторитися парадоксальним чином.
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