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НАШI ЮВІЛЯРИ

Вітаємо Люд ми лу Ге оргіївну Со ку ря нську!

Вель ми ша нов на Люд ми ло Ге оргіївно! 
Радо вітаємо Вас із ювілеєм! Шануємо та цінуємо Вас — спра вжньо го вче но го,

ціка во го ав то ра на уко вих праць, щиру лю ди ну, чарівну жінку, пре крас но го орга -
ніза то ра, дбай ли во го на став ни ка сту д ентської й аспірантської мо лоді. Ваш вне сок у
роз ви ток соціології в Україні, Харківської соціологічної шко ли, окре мих укр аїн -
ських соціологічних центрів і га лу зей соціологічно го досліджен ня, зок ре ма соціо -
логії мо лоді, сту д ентства, освіти, є фун да мен таль ним, пра вить за орієнтир щодо на -
й кра щих на уко вих стан дартів. Зав дя ки Ва шим організаційним зу сил лям більш як
де сять років поспіль соціоло ги Украї ни мали мож ливість обміню ва ти ся на уко ви ми
над бан ня ми на щорічних Харківських соціологічних чи тан нях, які сти му лю ва ли
про цес інсти туціоналізації вітчиз ня ної соціології. Без по се реднім ре зуль та том цьо -
го ста ли нинішнє відрод жен ня і бур хли ва ак тивізація діяль ності Соціологічної
асоціації Украї ни, віце-пре зи ден том якої Ви є. 

Щиро бажаємо, щоб у Ва шо му житті за вжди було ба га то теплa і світла, радісних
зустрічей і не за бутніх мандрівок без меж ним про сто ром соціологічних ідей та куль -
тур них до сяг нень, щоб Вам ніколи не бра ку ва ло ціка вих про ектів і звер шень у
 наукових студіях. Зи чи мо доб ра, бадь о рості, здо ров ’я, на тхнен ня і твор чості!

Із гли бо кою по ва гою та щи рою вдячністю,
Пре зидія Соціологічної асоціації Украї ни, колеґи, учні та друзі
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Вітаємо Бо ри са Гри го ро ви ча На гор но го!

Про Бо ри са Гри го ро ви ча На гор но го пи са ти і з при во ду ювілею, і про сто так
дуже лег ко. Немає по тре би нічого при кра ша ти й уза галі лу ка ви ти. Тим паче, що ко -
жен пред став ник соціологічної спільно ти, який мав змо гу з ним спілку ва ти ся, може
порівня ти все ска за не із влас ною дум кою про цю лю ди ну. І чо мусь є впев неність —
більше буде тих, хто по го дить ся з на ши ми ха рак те рис ти ка ми.

Відвер то ка жу чи, менш за все хотілось би вит ра ча ти місце у вель ми ав то ри тет -
но му фа хо во му соціологічно му ча со писі на пе релічу ван ня його ти тулів, звань, на -
уко вих до сяг нень. Ясна річ, усьо го цьо го Бо ри су Гри го ро ви чу не бра кує. Але за всієї
по ва ги до його ака демічних за слуг, не хай ви ба ча ють нам колеґи (а може, й він сам) — 
не це го лов не у ньо му.

Ми знаємо його не лише як ав то ри тет но го укр аїнсько го соціоло га, а пе ре дусім
як гідну, цікаву і доб ро по ряд ну лю ди ну. Спеціаль но вжи ваємо епітети, більшою
мірою влас тиві іншо му соціаль но-істо рич но му про сто ру. І не тому, що він ста ро мод -
ний. Нав па ки, він ніколи не живе кон ’юн кту рою мо мен ту, за вжди тро хи ви пе ред жає 
вічну ру ти ну су час ності. Якщо за вгод но, він — не по каз ний дис и дент духу, який вод -
но час знає і ро зуміє умов ності жит тя, але чітко відчу ває, коли дот ри ман ня пра вил
стає ба наль ним при сто сов ниц твом. Знає, де дот ри му ва ти ся суб орди нації, а де її не -
обхідно рішуче до ла ти і “про ри ва ти”. Не зне ва жає ми ну ле, але й не мо лить ся на ньо -
го, при му шу ю чи (за охо чу ю чи) усіх, хто по руч із ним, “не спа ти” (одне з його улюб -
ле них вис ловлювань), а на ма га ти ся яко мо га повніше ро зуміти й при й ма ти бур хли -
вий на ступ май бут ньо го. Він во че видь мо лод ший за ба гать ох своїх колеґ, які хоча й
ідуть по ряд із ним, але вже дуже сто ми ли ся.

Одна з його відмітних рис — не вип ’я чу ва ти своїх за слуг. І тільки дуже близькі
люди зна ють, на прик лад, про два орде ни шах та рської сла ви, що їх Бо рис Гри го ро -
вич чес но за слу жив, об’їздивши (якщо не ска за ти точніше, хоча й не над то ви тон че -
но — об ла зив ши) як про фесійний соціолог увесь Дон бас. Ре зуль татів ро бо ти його
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дослідниць кої ла бо ра торії сво го часу по бо ю вав ся не один вугільний “ге не рал”. З
вуст мо ло до го й на по лег ли во го “соціоло геняти” їм до во ди ло ся дізна ва ти ся чи ма ло з 
того, про що тоді не за ве де но було ра пор ту ва ти в офіційних звітах. Саме за вдя ки
юнаць ко му мак си малізму і пра цез дат ності він зміг по тра пи ти до те пер уже ле ген -
дар но го пер шо го на бо ру аспіран ту ри Інсти ту ту соціології АН СРСР. І скільки ж ко -
ри феїв ко лиш ньої ра дя нської, а те пер уже й по стра дя нської соціології саме з його
ім’ям досі асоціюють соціологічну на уку Лу га нська (раніше Во ро ши лов гра да)!

Він ніколи не змінює сво го став лен ня до лю дей за леж но від того, у фа ворі вони
чи в опалі. І не “за бу де” привітати з днем на род жен ня, вис ло вив ши підтрим ку і ро -
зуміння тим, кого “пішли” з по са ди. Одна че може різко змінити свою при хильність
на не прий нят тя, якщо ба чи ти ме, що лю ди на втра чає те, що при й ня то на зи ва ти
напівза бу тим сьо годні сло вос по лу чен ням “мо ральні якості”. У ньо го є дуже силь на
риса, нібито й ба наль на, але чо мусь відсут ня у ба гать ох лю дей. Він виз нає свої по -
мил ки і може ви ба чи ти ся (пер со наль но, публічно) пе ред підлег лим, якщо ро зуміє,
що по ми ляв ся. Бе зу мов ний при хиль ник ви роб лен ня спільно го рішен ня, він не зда -
тен ав то ри тар но на в’я зу ва ти свою точ ку зору. Звісно, вміє об урю ва ти ся і ви ма га ти,
але ніколи не буде мсти ти ся.

Дуже делікат ний у відно си нах з усіма. Із гли бо кою і щи рою вдячністю го во рить
сту ден там про своїх учи телів-соціологів і пе ре довсім про В.Ядо ва, Г.Андрєєву,
М.Лапіна, А.Здра во мис ло ва та О.Яку бу.

Ніколи нічого “не ури ває” від жит тя. Його го лов не капіта лов кла ден ня — книж -
ки. І ті, хто був у його не ве ликій, але дуже гос тинній квар тирці, зна ють це дос те мен -
но. Щоп рав да, сьо годні до кни жок, як і го дить ся тур бот ли во му діду севі, до да ли ся
ще ди тячі іграш ки його ону ки. Може, хтось із колеґ-соціологів гад ки не має, що пер -
шою твор чою лю бов ’ю Бо ри са Гри го ро ви ча була літе ра ту ра. А його друж ба з пись -
мен ни ком і героєм духу В.Ти то вим (старші люди ще пам ’я та ють його по-спра -
вжньо му чо ловічий і мужній твір “Усім смер тям на зло”) — тема для окре мо го ро ма -
ну. До речі, до кола його близь ких друзів до те пер вхо дять ті, з ким за то ва ри шу вав,
коли ще не був про фе со ром, де ка ном, завіду ва чем ка фед ри. І він щиро пе ре жи ває за
них, за їхніх дітей, онуків. Його вирізняє зво руш ли ва сталість і в сімей них сто сун -
ках. Одно го разу знай шов ши “бо йо ву под ру гу”, він і сьо годні йде раз ом з нею не лег -
ки ми життєвими сте жи на ми.

На наше гли бо ке пе ре ко нан ня (і це та кож ре зуль тат його життєвих уроків),
соціолог скла дається з уміння по ряд но жити в усіх “соціаль них про сто рах”. Йому це
вдається. Так би й нам!

Учені-колеґи
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