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Abstract

The article is devoted to history of Soviet and Russian sociology through the prism of
the prominent contemporary sociologist Vladimir Shubkin biography. Author of argue
that Shubkin is an inalienable part of Soviet and Russian sociological history.
The institutionalization of Russian sociology, as well as that of Western sociology, was
initiated on the threshold of 19th – 20th centuries. But since 1928, when Marxism- Le -
ninism began to assert itself in USSR, this process has come to a halt. Only at the end of
1950s–at the beginning of 1960s both Soviet and Eastern European scientists, on their
side, undertook an attempt to develop sociological science in the context of their time.
Scientific and political activities of Shubkin are related to Novosibirsk. He became the
founder of Novosibirsk school in Soviet sociology. His merely sociological works em -
bra ce such major areas, as sociology of young generation, professional orientations,
mechanisms of social reproduction in the fields of education and professional mobility
etc.
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1 Во ло ди мир Ми ко ла йо вич Шубкін (1923 р. н.) — ви дат ний ра дя нський і російський
соціолог, який зро бив неоціне нний вне сок у ста нов лен ня ра дя нської соціології й фор му -
ван ня Но во сибірської соціологічної шко ли, а та кож у роз ви ток ме то до логії за сто су ван ня 
кількісних ме тодів у соціології. Те ма ти ка його досліджень по в’я за на, зок ре ма, із соціо -
логією освіти, мо лоді та про фесійно го ви бо ру. Нині — го лов ний на уко вий співробітник,
керівник гру пи з вив чен ня свідо мості мо лоді сек то ра соціології освіти і мо лоді Інсти ту ту
соціології Російської ака демії наук (Мос ква). Зас лу же ний діяч на уки Російської Фе де -
рації, член Міжна род но го комітету з урбаністи ки, віце-пре зи дент Міжна род но го на уко -
во-дослідно го комітету із соціології мо лоді, член Пре зи д ентської ради Про фесійної
соціологічної асоціації, ди рек тор російської національ ної час ти ни міжна род но го про ек -
ту “Ка тас трофічна свідомість в су час но му світі”.

Вітаємо Во ло ди ми ра Ми ко ла йо ви ча із 85-річчям і публікуємо стат тю Гель му та
Штай не ра про ньо го як соціоло га за по кли кан ням.



At the beginning of 1970th, Shubkin has revealed for himself the genre of sociological
publicism. He yearned for understanding the contradictory and ambiguous history of
his heartland on the basis of his own experience, the history of his family, which was
affected be repressions like quite a lot of Soviet families, and rereading the sociological 
considerations of such thinkers, as Tolstoj and Dostojevskij. His humanistic and
democratic credo was embodied in Vladimir Shubkin’s collection of essays “Violence
and freedom”.

У не що дав но опубліко ва но му збірни ку соціологічних есе “На сил ля і
сво бо да” [7] ав тор, сімде ся тит рирічний Во ло ди мир Ми ко ла йо вич Шубкін,
оповідає про епізод, що став ся з ним під час відвіду ван ня Па ризь ко го цен тру 
соціологічних досліджень (Centre d’Etudes Sociologiques) 25 років тому.
Його зна йо мий фран цузь кий колеґа зор ганізу вав для ньо го озна йом лю -
валь ну ек скурсію в бу дин ку-му зеї Соціологічно го цен тру і, роз повіда ю чи
про історію соціологічних досліджень у Франції, за ува жив: “Адже у Вас в
Росії немає соціологічних тра дицій”. Шубкін за ли шив це за ува жен ня без
ко мен тарів. Ви хо дя чи з однієї із кімнат му зею, він за пи тав: “Як звуть лю ди -
ну, яка зоб ра же на на по ртреті при вході?”. “Це за снов ник на шо го Цен тру
про фе сор Гур вич”, — відповіли йому. “Але ви не ска за ли, звідки він ро -
дом”, — за зна чив Шубкін. “Він при їхав із Росії і за сну вав цей соціологічний
центр”, — була відповідь. Далі Шубкін за пи тав сво го су пут ни ка, хто за раз є
Пре зи ден том Американської соціологічної асоціації, і по чув відповідь:
“Про фе сор Пи ти рим Со рокін”. Коли Шубкін зно ву поціка вив ся, з якої краї -
ни був цей уче ний, його колеґа зно ву му сив відповісти: “З Росії”. При цьо му
він збаг нув тиху іронію Шубкіна і, ніби ви ба ча ю чись, до дав: “Так, на жаль,
ми дуже по га но знаємо історію російської соціології” [7, с. 136].

Між тим Шубкін і сам є невіддільною скла до вою ра дя нсько-російської
соціологічної історії, кот ра відома на За ході так само по га но, як і чверть
століття тому. І хоча є різні праці англійською, фран цузь кою чи німець кою
мо ва ми, що роз повіда ють про різні періоди роз вит ку соціології в Росії, про
на пря ми досліджень і окре мих уче них, про те ці публікації відомі лише вузь -
ко му колу фахівців. Спільним над бан ням на уко вої спільно ти вони не ста ли.
Нез ва жа ю чи на по ши рені за пев нен ня і навіть пе ре ко наність у інтер на ціо -
наль ності соціології у світо вих мас шта бах, наше знан ня і, на сам пе ред, наші
кри терії роз ви не ності цієї на уки май же цілком виз на чені Західною Євро -
пою та США. Не за глиб лю ю чись далі в при чи ни і наслідки та кої си ту ації,
мож на ска за ти, що ці об ста ви ни, влас не, су перечать соціологічно му підхо ду. 
І те, наскільки західноєвро пе йська й аме ри ка нська соціологія ско нстру ю ва -
ли дис ципліну за га лом, мож на про яс ни ти і зро зуміти лише за глиб шо го роз -
гля ду національ ної чи реґіональ ної соціології, тоб то зва жа ю чи на кон кретні
соціальні умо ви, за яких вона роз ви ва ла ся.

Російська соціологія по ча ла інсти туціоналізу ва ти ся при близ но в той
са мий час, що й західноєвро пе йська: на прикінці XIX — на по чат ку XX
століття. Тут цей про цес ха рак те ри зується трьо ма ве ли ки ми кон ку рен тни -
ми на пря ма ми. По-пер ше, йдеть ся про соціологічні теорії, що за род жу ва ли -
ся в без по се ред ньо му зв’яз ку із російськи ми еко номічни ми і куль тур ни ми
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тра диціями (зок ре ма й “на род на соціологія”). По-дру ге, од но час но зі спіз -
нілим і не впев не ним роз вит ком капіталізму в Росії роз по ча ло ся ста нов лен -
ня гро ма дя нсько-лібе раль ної й соціал-ре формістської соціології (пред став -
ни ка ми яких були, зок ре ма, М.Ко ва ле вський і П.Со рокін). І, по-третє, па ра -
лель но із по пе редніми на пря ма ми ви ни ка ли мар ксистські кон цепції різно го 
шти бу (В.Ленін, П.Стру ве). Після жов тне вої ре во люції 1917 року і за слан ня 
у 1922 році відо мих уче них (та ких, як Пи ти рим Со рокін чи Федір Сте пун) у
суспільстві роз гор ну ла ся об ме же на, але все одно відзна че на чітки ми по -
зиціями мар кс истська дис кусія, і раз ом із тим аж до 1930-х років ува гу гро -
ма дськості було при ку то до емпірич них соціологічних досліджень (у сфері
праці, про блем мо лоді, бюд же ту часу, соціокуль тур них змін тощо).

Від 1928 року в суспільстві утвер див ся мар ксизм-ленінізм сталінсько го
шти бу, і соціологія опи ни ла ся під за бо ро ною. У ці часи в країні по ши рив ся
фізич ний те рор, тож інший спосіб ду мок сто сов но за сад мар ксиз му за бо ро -
няв ся. Геть усі емпіричні соціологічні досліджен ня були при пи нені. І все це
відбу ва ло ся в той час, коли дер жа ва як ніколи по тре бу ва ла на уко во го ана -
лізу та ких про блем суспільно го жит тя, як соціаль но-еко номічні транс фор -
мації, жіноча за й нятість на рин ку праці, наслідки Ве ли кої Вітчиз ня ної вій -
ни про ти гітлерівської Німеч чи ни, індустріалізація та ко лек тивізація за по -
воєнних умов на тлі різнобічних і су перечлив их про цесів мобільності й
міґрації, а та кож про блем ба га то національ ної дер жа ви. Такі інте лек ту альні
й суспільні умо ви по зна чи ли ся на житті В.Шубкіна, який на ро див ся 1923
року в Бар на улі (Алтай), і виз на чи ли його на уко вий шлях, що роз по чав ся
одра зу після за вер шен ня на вчан ня у 1951 році.

Во ло ди мир Ми ко ла йо вич Шубкін — соціологічна біографія

Шубкін був соціоло гом ще до того, як став ним. Це ха рак тер но для ба -
гать ох фун да торів не за леж ної соціологічної на уки в соціалістич них краї -
нах: ще до того, як вони по ча ли про фесійно за й ма ти ся соціологією, вони
втілили у своїх біографіях на й важ ливіші соціальні про це си своєї доби.
Життєві шля хи вче них відзна чені стілько ма по трясіння ми, що ці події
відкри ли їм пря мий шлях у соціологію. У цих краї нах соціоло ги ста ли при -
хиль ни ка ми своєї на уки раніше, ніж вона на решті з’я ви ла ся там.

Шубкін був справжнім сибіря ком. Його дід був кріпа ком і пра цю вав на
руд ни ках Алтаю. У 1861 році цар Олек сандр II ска су вав кріпо сне пра во і, за
сло ва ми Шубкіна, його дід, справжній сибірський му жик, за вдя ки своїм за -
нят тям зем леміра, са мостійно став виз на ним ге о мет ром. Після 20 років
праці ге о мет ра він був виз на ний по чес ним меш кан цем Бар на у ла. Бать ко
Шубкіна здо був шкільну і про фесійну освіту в на вчаль них за кла дах під
егідою пра вос лав ної цер кви і зго дом по чав вик ла да ти. У 1923 році у ньо го
на ро див ся син Во ло дя. 21 чер вня 1941 року Во ло ди мир Шубкін закінчив
де сять класів се ред ньої шко ли. Цей день за ли шить ся в його пам ’яті на все
жит тя. Як потім роз повідали пись мен ни ки його по коління в ба гать ох ро ма -
нах, 22 чер вня 1941 ви пускні ве чо ра були пе ре рвані на па дом фа ш истських
військ. Шубкін, як і ба га то інших ви пус кників, одра зу за пи сав ся доб ро воль -
цем на фронт. Хаос, що за па ну вав на по чат ку війни, відтерміну вав його
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вступ до армії, але після про ход жен ня всіх фор маль нос тей доб ро во лець
Шубкін був на прав ле ний у будівель ний ба таль йон. У своїй заяві він му сив
ука за ти, що його бать ко за конт рре во люційну про па ган ду був за суд же ний
до де ся ти років ув’яз нен ня без пра ва лис ту ван ня. Ра зом із гру пою лю дей
схо жо го сімей но го по ход жен ня він був відправ ле ний до без країх степів
Сибіру для будівниц тва ба раків, що при зна ча ли ся для збе ре жен ня  продо -
вольства і розміщен ня ева ку йо ва них підприємств Украї ни, яким за гро жу -
ва ло на бли жен ня фрон ту. Після ба гать ох місяців важ кої фізич ної праці
його відпус ти ли до до му. Шубкін под ав до ку мен ти для про дов жен ня на -
вчан ня, але його за я ву було відхи ле но, і він зно ву за пи сав ся доб ро воль цем
на фронт. Цьо го разу його взя ли в армію. Вже на по чат ку 1942 року він при -
був у ра йон Сталінгра да, під час бою був по ра не ний, і йому до ве ло ся по вер -
ну ти ся. Але не вдовзі він зно ву при був на Укр аїнський фронт і дійшов у боях 
до До нець ка. Він во ю вав до квітня 1944 року, коли під час об ло ги Се вас то -
по ля був тяж ко по ра не ний в ногу і госпіталізо ва ний як інвалід. У 1943 році
він став чле ном КПРС: “Про шу при й ня ти мене в чле ни КПРС. Якщо я за ги -
ну, про шу вва жа ти мене ко муністом”, — та кою була в ті часи за я ва, яку про -
мов ля ли на полі бою.

По вер нув шись до до му в Бар на ул, Шубкін вирішив на вча ти ся на інже -
не ра-будівель ни ка, але швид ко відчув, що це — не його про фесія. Він по чав
відвіду ва ти лекції Ленінгра дсько го універ си те ту з філо софії, але їхній дог -
ма тизм зму сив його зреш тою об ра ти еко номіку і за вер ши ти освіту за цим
фа хом у 1951 році. Після ба гать ох років вик ла дан ня й ши ро кої за спря мо -
ваністю на уко вої діяль ності він за хис тив дис ер тацію, при свя че ну ди фе -
ренційо ваній пенсії для робітників сільсько го гос по да рства, після чого за
підтрим ки Ген надія Оси по ва у відділі соціології Академії наук СРСР очо -
лив на прям “Нові фор ми праці та спосіб жит тя”. Шубкін був зацікав ле ний у
цій темі, по за як відчу вав, що за вдя ки соціології, на відміну від еко номіки,
мож на глиб ше зро зуміти мо ти вацію лю дей в їхній еко номічній по ведінці,
зок ре ма в тому, що сто сується до ходів і спо жи ван ня. Оскільки він вже здо -
був на уко вий ступінь, його при зна чи ли на по са ду на уко во го співробітни ка і
довірили са мостійно про во ди ти досліджен ня у сфері тру до вої за й ня тості.

Шубкін і “шiстде сят ни ки”

Нап рикінці 1950-х — на по чат ку 1960-х років цілком не за леж но в біль -
шості східноєвро пе йських країн ро би ли ся спро би са мостійно роз ви ва ти
соціологічну на уку на при нци пах мар ксиз му-ленінізму. У Ра дя нсько му
Союзі цей про цес був по в’я за ний з іме на ми Г.Оси по ва і Б.Гру ши на в Моск -
ві, В.Ядо ва і І.Кона в Ленінграді та В.Шубкіна в Но во сибірську.

Шубкін по чи нав про во ди ти соціологічні досліджен ня в уже відомій
йому сфері соціології села (1958), зок ре ма сільсько го гос по да рства Мол да в -
ської рес публіки. У селі Ко пан ка, що раніше було ру му нським, у 1937 році
вже про во див соціологічні досліджен ня ру му нський соціолог Дмит ро Гус -
та. У 1960 році Шубкін ско рис тав ся мо ног рафією цьо го вче но го для істо -
рич но го порівняль но го аналізу. Після Дру гої світо вої війни в цьо му селі за -
про ва ди ли кол гос пну сис те му, тому досліджен ня Шубкіна по ля га ло в ана -
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лізі транс фор маційних про цесів, по в’я за них із пе ре хо дом аґрар них відно -
син від май же фе о даль но го ладу до сис те ми дер жав но го соціалізму [15; 16].
Сам Шубкін дуже ціну вав цей пер ший досвід дослідниць кої діяль ності,
свою са мостійність і не за лежність на по льо во му етапі, а та кож от ри ма ний
тоді ста тис тич ний ма теріал. У Москві, втім, не виз на ли ро бо ту Шубкіна,
оціни вши її як до волі по се ред ню. Про те цю пра цю помітив і заціка вив ся нею 
А.Аганбегян.

Соціологічна на уко ва і політич на діяльність Шубкіна, які спри я ли роз -
вит ку ра дя нської соціології 1960-ми ро ка ми, по в’я зані з Но во сибірськом. За 
часів Хру що ва партійні орга ни ухва ли ли рішен ня щодо не обхідності при -
швид шен ня роз вит ку Сибіру. У зв’яз ку з цим там організо ву ва ли нові на -
укові цен три. Пер ший і до нині на й зна чущіший із них — сибірське відділен -
ня Академії наук, роз та шо ва не в Академмістеч ку Но во сибірська. До но во -
ство ре но го Інсти ту ту соціології для про ве ден ня соціологічних досліджень
Шубкіна за про сив Аганбегян.

У 1962 році наш сибіряк зно ву по вер нув ся в да лекі сибірські ліси та сте -
пи і про сла вив, зреш тою, Но во сибірськ як один із на й важ ливіших на уко вих
центрів краї ни, після Мос кви і Ленінгра да. У 1966 році Шубкін очо лив
сибірську секцію і став віце-пре зи ден том но вої Ра дя нської соціологічної
асоціації. Три ва лий час в Академмістеч ку було більше про сто рих ау ди торій
для підго тов ки соціологічних досліджень, ніж у Москві ба навіть Ленін -
граді. І в них па ну вав особ ли вий твор чий дух.

Із по чат ком “пе ре бу до ви” у 1985 році до Мос кви були вик ли кані про -
відні пред став ни ки соціаль них наук: А.Аганбегян, Т.Зас ла вська, Р.Ривкіна
з Но во сибірська, а та кож В.Ядов, А.Здра во мис лов, І.Кон і О.Шка ра тан із
Ленінгра да. Шубкін при їхав пра цю ва ти в но во му Інсти туті соціології у 1969 
році.

Події в Че хос ло вач чині 1968 року, ре зо нанс яких відчу вав ся навіть у
Но во сибірську, — що спри чи ни ло ся до чис лен них об ме жень у на уковій
праці, і Шубкін тоді сподівав ся, що в мос ко всько му інсти туті, очо лю ва но му
М.Ру мян це вим, це буде менш відчут ним. Це була фун да мен таль на по мил -
ка, оскільки одра зу після його пе ре їзду до Мос кви роз гор ну ла ся кам панія
про ти “не мар кс истських” по зицій в інсти туті. Ру мян цев був звільне ний і,
врешті-решт, управління інсти ту том пе ре брав на себе М.Рут ке вич зі Свер д -
ло вська. Потім діяльністю інсти ту ту ке ру ва ли його чис ленні за снов ни ки, і
се ред них Шубкін у 1972 році. Ба га то хто з цих лю дей при й шов у соціологію
з інших ака демічних інсти тутів, що не відповідало суто соціологічно му на -
уко во му профілю інсти ту ту, але інші на укові інсти ту ти Академій наук над а -
ва ли імпульсів до роз вит ку в ній са мостійно го відділен ня соціології або,
при наймні, окре мих дослідниць ких груп (інсти ту ти світо вої еко номіки і
міжна род них відно син, сис тем них досліджень, ет ног рафії, філо софії тощо).

Шубкін від са мо го по чат ку, ще в Но во сибірську пра цю вав пе ре важ но за
трьо ма на уко ви ми те ма ми: вибір про фесії мо лод дю і по в’я за на з цим міжге -
не раційна мобільність; пре стиж і при ваб ливість про фесії; і на решті, ме -
ханізми соціаль но го відтво рен ня в сис темі освіти, про фесійної орієнтації та
мобільності. Ці на пря ми досліджен ня істот ною мірою виз на ча ли соціо ло -
гічний профіль діяль ності Шубкіна.
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Звер нен ня до соціаль ної ре аль ності й за сто су ван ня ре зуль татів ем пi -
рич них досліджень до пов ню ва ли ся в кож но му ви пад ку ста тис тич ни ми ме -
то да ми. У 1967 році в Су хумі про хо ди ла кон фе ренція, при свя че на кіль -
кісним ме то дам соціологічних досліджень, в якій взя ли участь по над 600
 нау ковців. Ця кон фе ренція засвідчи ла пев ну ме то до логічну па ра диг му но -
вої соціології. Кількісні ме то ди вже тоді не були привілеєм соціології. У ца -
рині еко номічних наук, на прик лад, у пев них досліджен нях ви ко рис то ву ва -
ли ма те ма тичні ме то ди, особ ли во в Но во сибірську. Тодішній пе рехід соціо -
логів до Інсти ту ту еко номіки спри яв фор му ван ню кількісно-ме то до ло гіч -
но го на пря му в Но во сибірській школі соціології.

У 1964 році Шубкін опубліку вав мо ног рафію “Кількісні ме то ди в со -
ціології”. Ця книж ка пе ре ви да ва ла ся в пе ре роб ле но му варіанті 1966 року в
Москві і була відзна че на на кон курсі на уко вої літе ра ту ри Соціологічною
асоціацією. Ця пра ця, що вий шла дру ком навіть у німець ко му пе ре кладі, не
об ме жується опи сом ста тис тич них ме тодів, але при вер тає ува гу та кож до
соціаль но го мо де лю ван ня, соціаль но го ек спе ри мен ту, оптимізації про гра -
ми досліджень тощо. При цьо му кількісні ме то ди под а но не про сто як такі, а
у зв’яз ку з дослідниць ки ми те ма ми. Сам Шубкін пізніше по год жу вав ся з
тим, що очіку ван ня, по в’я зані із кни гою, вип рав да ли ся, а до оп ра цю ван ня її
навіть пе ре вер ши ло їх. Ця пра ця відповідала ду хові часу: праг нен ням  до -
сягти ме то до логічно го проґресу, пе ре дусім по ши рен ням кількісних ме тодів
і ма те ма тич них інстру ментів, відповідно до рішень світо во го конґресу
Мі жнародної соціологічної асоціації (International Sociological Association)
у Вар ні 1970 року, та й більш ран ньо го, 1962 року — у Ва шин гтоні чи
1966-го — в Євіані. До того ж та кий підхід був кон че важ ли вим для про -
фесіоналізації соціології в соціалістич них краї нах, оскільки да вав змо гу
відок ре ми ти де дук тив ний на уко вий спосіб мис лен ня від іде о логічного.

У цьо му сенсі но во сибірські соціоло ги, очо лю вані Шубкіним і ак тив но
підтри му вані Аганбегяном, зро би ли ве ли чез ний вне сок у роз ви ток со -
ціології в СРСР за га лом.

Мо лодь, освіта і про фесія: на укові інте ре си
в соціологічній діяль ності Шубкіна

Досліджен ня мо лоді в Но во сибірській об ласті (місто із на се лен ням по -
над мільйон лю дей і кілька при лег лих се лищ і сіл) Шубкін роз по чав у 1962
році. У 1963-му він здійснив мас штабні досліджен ня, що охо пи ли 4427 ви -
пус кників шкіл. Те мою досліджень була ак ту аль на й очіку ва на про фесійна
мобільність у пло щині га лу зей еко номіки (про мис ловість, будівниц тво,
сільське гос по да рство, сфе ра по слуг, сфе ра ро зу мо вої праці), а та кож по в’я -
за них із цими га лу зя ми освітніх профілів: технічних, фізико-ма те ма тич них,
при род ни чих і гу манітар них наук. Шубкін вив чав про фесії батьків, про -
фесійні пла ни ви пус кників і в підсум ку — реалізацію цих планів. На підставі 
от ри ма них да них аналізу ва ли на явні й очіку вані зміни в ґен дер но-про фе -
сійній струк турі Но во сибірсько го реґіону.

Навіть після по вер нен ня Шубкіна до Мос кви 1969 року його досліджен -
ня із за сто су ван ням порівняль них ме то дич них інстру ментів три ва ли в тій
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самій сфері, за без пе чу ю чи інфор мацію для порівняль но го аналізу, що охоп -
лює де сят ки років. Но во сибірська об ласть на ле жа ла до чис ла на й важ ли -
віших про мис ло вих і на уко во-технічних центрів Сибіру. Здійсню вані там
досліджен ня були не “мо мен таль ним знімком”, а “ши ро ко фор мат ним” від -
об ра жен ням соціаль них змін, що відбу ва ють ся в індустріаль но му ре ґіоні,
який вирізняв ся на тлі доміна нтно го в Сибіру аґрар но го сек то ра.

По чи на ю чи від 1960-х років, Шубкін у дос туп них меж ах на ма гав ся
вста нов лю ва ти кон так ти з на уков ця ми з інших країн. Раніше він по зна йо -
мив ся з фран цузь ки ми соціоло га ми, потім брав участь в міжна род но му
конґресі соціологів в Євіані 1969 року, був ак тив ним чле ном дослідниць ких
комітетів Міжна род ної асоціації соціологів (із про блем освіти й мо лоді) —
як пред став ник ко ор ди наційно го комітету, а та кож як віце-пре зи дент. І в
рам ках міжна род них східноєвро пе йських організацій (та ких, як комісії з
роз в’я зан ня тих чи тих про блем у струк турі Академії наук) Шубкін на ле жав
до тих лю дей, які, не зва жа ю чи на труд нощі, не за до воль ня ли ся об ме же ним
об ся гом інфор мації й вузь ким ко лом ду мок; він на по ля гав на про ве денні
спільно з інши ми фахівця ми порівняль них досліджень і вис ту пав у ролі їх
організа то ра.

Одно го разу сту пив ши на шлях емпірич них соціологічних досліджень,
Шубкін уже не збо чу вав з ньо го. Навіть у склад них 1970-х ро ках і на по чат ку 
1980-х, коли він пе рей шов з Інсти ту ту соціології до Міжна род но го інсти ту -
ту робітни чо го руху Академії наук СРСР, Шубкін про дов жу вав лонґітюдні
й роз ви вав сис те ма тичні міжна родні порівняльні досліджен ня, хоча цей
інсти тут не був зорієнто ва ний на діяльність та ко го шти бу.

Із по чат ком пе ре бу до ви со рат ник і друг Шубкіна В.Ядов пе ре їхав до
Мос кви й обійняв по са ду ди рек то ра Інсти ту ту соціології. Шубкін теж по -
вер нув ся до Мос кви. У пев ний період для соціологів скла ла ся спри ят ли ва
си ту ація ви со ко го по пи ту на їхній про фесіоналізм у сфері політич но го і гро -
ма дя нсько го кон суль ту ван ня. Борці й од но думці в меж ах соціологічної на -
уки в СРСР (Аганбегян, Ядов, Зас ла вська, Шубкін та ін.) змог ли на ко рот -
кий час при вер ну ти ува гу го лов них політиків краї ни і вик ли ка ти інте рес з
боку суспільства.

Після про ва лу пе ре бу до ви, роз па ду Ра дя нсько го Со ю зу й по сту по во го
утвер джен ня “са мо дер жа вства” Єльци на для соціології, з од но го боку, від -
кри ли ся нові мож ли вості для вільно го роз вит ку в меж ах на яв них інсти -
туцій і но вих ко мерційних організацій. Але, з іншо го боку, на ука зіткну ла ся
з та кою си ту ацією в суспільстві, коли вона над то за ле жа ла від дер жав но го
фіна нсу ван ня і суспільно го виз нан ня. Зар пла ти на уковців ви я ви ли ся чи не
на й ниж чи ми в країні, та навіть їх час то-гус то міся ця ми не вип ла чу ва ли. У
цей період чи ма ло вче них Росії пішли з на уки, зміни вши ца ри ну за нять чи
виї хав ши за кор дон, де вони за й ма ли ся будь-якою на уко вою діяльністю,
 паралельно підроб ля ю чи поза сфе рою на уки, щоби за без пе чи ти себе. Та ки -
ми були умо ви існу ван ня інтеліґенції в Росії. Тим паче вра жає і є гідним за -
хва ту про дов жен ня соціологічних досліджень російськи ми вче ни ми, зок ре -
ма шіст де сят ни ка ми. У лонґітюд них про ек тах Ядо ва, при свя че них про це -
сам адап тації у кри зо во му суспільстві й ка тас тро фам свідо мості в су час но -
му світі, бере участь і Шубкін, яко му тоді вже ви пов ни ло ся 70 років. Як і

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2008, 4 181

Соціологія про фесії як по кли кан ня: Во ло ди мир Ми ко ла йо вич Шубкін



раніше, він за й мається емпірич ни ми досліджен ня ми. Вод но час він про дов -
жує й ініційо вані у 1963 році в Но во сибірську про ек ти. Що сто сується їхніх
ре зуль татів, то сьо годні слід звер ну ти ува гу на дві речі: по-пер ше, спос -
теріга ло ся стрімке змен шен ня від 1963-го до 1994 року впев не ності мо лоді
сто сов но мож ли вості здо бу ти ба жа ну про фесію. По-дру ге, вар те под и ву до -
волі ви со ке зна чен ня цих по каз ників у кон тексті без надійної еко номічної й
суспільно-політич ної си ту ації в країні. Це мож на роз гля да ти як вияв не пов -
тор но го соціаль но го і психічно го про це су адап тації російсько го на се лен ня
до ка тас трофічних умов жит тя. У цій си ту ації на й оп тимістичніше на лаш то -
ва ною за ли ша ла ся мо лодь. Оптимізму мен шає мірою зба га чен ня життєвого
досвіду, одна че адап тації до но вих суспільних умов потребували всі.

Це підтвер ди ли й досліджен ня Шубкіна про функцію освіти в про цесі
суспільно го відтво рен ня і про панівні в реґіоні еліти. Досліджен ня, що три -
ва ли в Сибіру від 1963 року, дали змо гу на гро ма ди ти емпірич ний ма теріал,
що відбив ся в те о ре тич них роз роб ках про на ступність і пе ре рвність соціаль -
них ме ханізмів у суспільстві. У та ких ра йо нах Сибіру, як Но во сибірська об -
ласть і Алтайський край, пе ребіг транс фор маційних про цесів повільніший і
менш помітний, ніж у Москві чи Цен тральній Росії. Унаслідок політич них
подій і конфліктів ці про це си мен шою мірою за ле жа ли від втру чан ня по -
літиків, а відтак були соціологічно “чистішими”. Тому зна чен ня цих до -
сліджень для аналізу за галь но російських про цесів важ ко пе ре оцінити.

Шубкін “пізнає са мо го себе”

Коли на по чат ку 1970-х років Шубкін був зму ше ний відмо ви ти ся від де -
я ких емпірич них досліджень, він відкрив для себе жанр соціологічно го і
публіцис тич но го есе як спо со бу под ан ня інфор мації. Шубкін став по стій -
ним ав то ром ста тей що тиж не ви ка “Ли те ра тур ная га зе та”, а та кож вель ми
помітно го літе ра тур но го й куль тур но-політич но го ча со пи су “Но вый мир”.
Обго во рен ня соціологічних про блем чер гу ва ли ся з мірку ван ня ми з при во -
ду суспільно-політич них ас пектів роз вит ку Ра дя нсько го Со ю зу. Нев довзі
його есе вза галі на бу ли ав тобіографічно го ха рак те ру.

Із по чат ком пе ре бу до ви Шубкін на ма гається розібра ти ся в су пе реч -
ливій і не одноз начній історії своєї краї ни та впле теній в неї історії своєї сім’ї. 
Він розмірко вує й шукає відповіді на свої пи тан ня в різних дже ре лах,
дізнається про долю сво го бать ка і про те, що його ро дині повідо ми ли хиб ну
при чи ну і дату його смерті. До того мо мен ту, коли Шубкін за пи сав ся доб ро -
воль цем в армію 1941 року, його бать ка вже розстріляли як “во ро га на ро ду”.

Шубкін подає ре зуль та ти своїх по шуків, зда ва ло ся б, у по збав леній
емоцій формі, розмірко ву ю чи про події як соціолог. Але за цим при хо -
вується і за не по коєність, і гли бин ний кон текст. У раніше зга да но му збірни -
ку есе “На сил ля і сво бо да” Шубкін зібрав свої опубліко вані й не опубліко -
вані праці. Він об го во рює й аналізує російську і ра дя нську історію та, опе ру -
ю чи цими дво ма по нят тя ми, роз гля дає соціологічні по гля ди Льва Тол сто го і 
Фе до ра Дос тоєвсько го на бю рок ратію як інстру мент вла ди, їхні дум ки про
соціальні ме ханізми вла ди і доміну ван ня ду хов но го ва ку у му. Шубкін ста -
вить пи тан ня руба: хто за пов нить цей ва ку ум у су часній Росії? Він вит лу ма -
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чує й об го во рює си ту ацію, ви хо дя чи з влас но го досвіду. Мож ли во, в пев но -
му сенсі це не ве се ла, але не “сум на” кни га. В ній мож на вба ча ти гу ма -
ністичне і демократичне кредо радянсько-російського вченого Володимира
Миколайовича Шубкіна.
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