
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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Ірина Марківна до ве ла на при кладі влас но го жит тя, що, пе ре бу ва ю чи
все ре дині ра дя нської (а пізніше — по стра дя нської) сис те ми, мож на було по -
ру шу ва ти й роз в’я зу ва ти чи ма ло серй оз них про блем суспільства, не вда ю -
чи ся до ре во люційних кроків, які за зви чай по вер та ють роз ви ток су спіль ст -
ва на зад і пе ре ла му ють долі мільйонів лю дей.

Ірину Марківну більше ціка ви ли долі пе ресічних лю дей, і вона док ла ла
не а би я ких зу силь до прак тич но го втілен ня ідеї ство рен ня На род них ар -
хівів. Один із уроків її жит тя, на мій по гляд, по ля гав у тому, щоб пе ре би ра ти
на себе відповідальність за історію, кот ра здійснюється на твоїх очах і за
твоєї участі.

Про ду ку ю чи нове на уко ве знан ня, ґрун ту ю чись на да них номіна льно
регіональ них досліджень, Ірина Марківна зро би ла свій неоціне нний вне сок
у ро зуміння ме ханізмів соцієталь ної транс фор мації не лише укр аїнсько го
суспільства. Соціаль ним се ре до ви щем і дослідниць ким об’єктом для неї був 
увесь по стра дя нський про стір (при чо му годі го во ри ти, що саме місто її жит -
тя — Оде са — може вва жа ти ся провінцією ли шень у го ло вах окре мих сто -
лич них снобів).

Скромність і м’якість ха рак те ру поєдну ва ли ся в Ірині Марківні із
твердістю в за хисті при нципів — етич них і твор чих. Для її сти лю діяль ності
були ха рак терні органічна єдність теорії та прак ти ки, тра диції та сво бо ди,
ясність і за вер шеність фор му лю вань у по лемічних до повідях і стат тях. Вона
за вжди го во ри ла те, що ду ма ла, ро би ла те, у що вірила. Непідроб на по ша на
до співбесідни ка, об ов’яз ковість і делікатність, став лен ня до лю дей не за -
леж но від їхньо го ста ту су були ви я вом її істин ної інтеліґен тності, що за -
вжди вик ли ка ла гли бо ку сим патію до неї. Ірину Марківну ша ну ва ли навіть
ті, хто був її ідей ним опо нен том. Вона ні пе ред ким не за побігала, чес но пра -
цю ва ла в ім’я кра що го май бут ньо го своєї краї ни. До остан ньо го дня була
лю ди ною дуже енергійною, пра цез дат ною, спрос то ву ю чи тра диційні уяв -
лен ня про вік. Дуже ба гать ом лю дям те пер бра ку ва ти ме її не на пи са них
праць, не про чи та них лекцій, про сто лю дсько го сло ва, по ра ди, підтрим ки.
Для всіх, хто пра цю вав з Іри ною Марківною, хто знав її, вона була і за ли -
шить ся ета ло ном под виж ниць ко го ставлення до соціології, до виховання і
підготовки молодих фахівців, зразком Ученого, Педагога і Громадянина.

Вірю, що сила її впли ву на суспільні про це си в Україні три ва ти ме і по за -
вер шенні її зем но го жит тя. А нам, тим, хто за ли шив ся, ще на ле жить по вною
мірою освої ти її ба га ту твор чу спад щи ну.

ОЛЕКСІЙ БЄЛЄНОК,
провідний соціолог відділу соціаль них струк тур

 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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