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Рік 2009-й для вітчиз ня ної соціологічної спільно ти мож на вва жа ти ро -
ком Вілена Пи ли по ви ча Чор но во лен ка. Так уже ста ло ся, що на по чат ку
року ми відзна ча ли в Інсти туті соціології НАН Украї ни 80-річчя мет ра  ук -
ра їнської соціології, а в липні вже про ща ли ся з ним на Бай ко во му кла до -
вищі. Біль втра ти, жаль і гірке відчут тя того, яко го рівня соціолог й уче ний
пішов від нас, не за ли шать нікого з колеґ бай ду жим. Доб рою згад кою про
Вілена Пи ли по ви ча, яка озна ме ну ва ла цей рік, є й те, що між цими да та ми
вий шла дру ком кни га “Про соціологію та соціаль ну струк ту ру”, при свя че на
ювілею В.Чор но во лен ка. До скла ду її ввійшли його останні на укові статті та
інтер в’ю з трьо ма його учня ми — провідни ми соціоло га ми В.Паніотто,
В.Хмель ком та С.Макеєвим, а та кож ма теріали, що до ку мен таль но засвідчу -
ва ли за по чат ку ван ня й інсти туціоналізацію соціологічної на уки в Україні
та без по се ред ню участь і при четність Вілена Пи ли по ви ча до цьо го про це су.
На йу важніше про чи тан ня цієї кни ги дало мені та й, га даю, ба гать ом ко -
леґам, не тільки цікаву інфор мацію, а й по штовх до осмис лен ня, а може й пе -
ре осмис лен ня осо бис тості вче но го Чор но во лен ка та його внес ку до ста нов -
лен ня укр аїнської соціології. Адже саме з ньо го, — і це, без пе реч но, наш істо -
рич ний та лан, — роз по чав ся роз ви ток су час ної соціологічної дум ки на укр а -
їнських те ре нах. Усвідом лю ю чи свою роль і відповідальність, Вілен Пи ли -
по вич за кла дав осно ви соціології як на уки, фор му ю чи соціологічне на уко ве
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співто ва рис тво. І останнє твер джен ня не є прохідним, а саме влуч ним з
огля ду на вста нов лен ня пра вил і мо раль них за сад його функціону ван ня та
кад ро во го до бо ру. Осо бис та ви мог ливість і ре тельність, колеґіаль ний на -
уко вий по шук ме то до логічних за сад відповідно до ка нонів ака демічної на -
уки — над овго ста ли скла до ви ми роз вит ку укр аїнської соціології, зок ре ма в
тій її ца рині, яка за вдя ки ціка вим на пра цю ван ням і помітним здо бут кам
спра вед ли во зго дом діста ла на зву київської шко ли. Те пер немає сумніву, що 
саме осо бистість Чор но во лен ка впли ну ла на та кий пе ребіг істо рич но го роз -
вит ку соціології в Україні по чи на ю чи з се ре ди ни 60-х років ХХ століття.

Вілен Пи ли по вич, при й шов ши на завіду ван ня відділу соціології в Ін -
сти туті філо софії АН УРСР 1968 року, був і ли шав ся філо со фом, вдум ли -
вим і про ник ли вим соціаль ним філо со фом, що, без пе реч но, ста ло підґрун -
тям його ба чен ня соціології як на уки про пізнан ня суспільства. Відда ю чи
да ни ну ем піричній ста тис тиці як ремісничій скла довій соціології, Вілен
Пи ли по вич волів за лу ча ти до цієї спра ви мо лодь, бо йому са мо му як нікому
іншо му було до сна ги саме знан ня й ро зуміння соціаль них про цесів, — на й -
ви щий рівень соціологічно го пізнан ня. Чор но во лен ко був наділе ний  не -
пересічним ро зу мом, що за вжди за зна ча ли його колеґи й учні, співпра цю ю -
чи з ним, а опріч того — рідкісним для суспільствоз нав ця, про те дуже важ ли -
вим, як на мене, да ром інтуїції, що влас не й да ва ло йому підста ви для пев них
вис новків та спос те ре жень. Так, він був дуже спос те реж ли вим, ніби по -
стійно пе ре бу ва ю чи у стані вклю че но го спос те ре жен ня, помічав і за вва жу -
вав, мало го во рив, а більше слу хав, відчу вав і відповідно спря мо ву вав до -
слідниць кий по шук ко лек ти ву відділу. Ціка вим пред ме том досліджен ня
ви я вив ся для ньо го пре стиж про фесій, вив чен ня яко го над а ва ло певні мож -
ли вості з’я су ва ти со ціаль ну струк ту ру ра дя нсько го суспільства. І це, до речі, 
було ви ко рис та но потім аме ри ка нськи ми соціоло га ми для вив чен ня со -
ціаль ної струк ту ри СРСР; тому, влас не, й по сьо годні досліджен ня пре сти -
жу та при ваб ли вості про фесій на ле жить до найвідоміших здо бутків київ -
ської шко ли, про дов жу ю чи своє на уко ве жит тя вже в су час но му соціаль но -
му контексті. 

Знан ня соціаль них про цесів та кож да ло ся Віле нові Пи ли по ви чу взна -
ки, коли на пе ре додні про го ло шен ня не за леж ності Украї ни він, співпе ре жи -
ва ю чи за май бутнє краї ни, об ач ли во за ува жу вав, що суспільство ще не зріле, 
і з цим, на жаль, сьо годні мож на по го ди тись і за ува жи ти, як він був тоді пра -
вий, до ка зом чого є су час ний стан і рівень роз вит ку суспільства, краї ни
 загалом. А як не зга да ти його таку важ ли ву під ку том зору де мок ра тич них і
 правових за сад май бут ньої мо ло дої краї ни дум ку про пе ре дан ня ме режі
партійних струк тур, після ска су ван ня 6-ї статті ра дя нської кон сти туції, су -
до вим струк ту рам, на що, прав да, він сам собі й відповів: “...але Крав чук на
це не піде”.

Я з до са дою сьо годні виз наю, що мені до ве ло ся лише не три ва лий час
співпра цю ва ти з Віле ном Пи ли по ви чем, хоча дві сторінки ре тель но ви пи са -
ної про гра ми досліджен ня елітних груп, на пи сані його каліграфічним по -
чер ком, зберігаю як цінну річ. Ще більшу при крість вик ли кає те, що не ви па -
ло мені на вча ти ся в ньо го із са мо го по чат ку сво го, дуже са мостійно го то ру -
ван ня влас ної соціологічної “сте жи ни”, коли мені невідома була розкіш
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реґуляр но го ба га то го дин но го спілку ван ня керівни ка під час до ро ги до до му
зі свої ми аспіран та ми. Ці київські бесіди із Сок ра том ба га то в чому й за кла -
ли ба зис соціологічно го мис лен ня його учнів, які сьо годні ста ли на й по -
важнішими соціоло га ми краї ни й уже дав но самі виз на ча ють шля хи роз вит -
ку досліджень у су часній українській соціології.

Що, на мою дум ку, важ ли во за зна чи ти сто сов но Чор но во лен ка-на уков -
ця, то це уни кан ня епічно го пи сан ня про все й усю ди, не для на уки, а за для
звітної до ку мен тації. Він не так мало на пи сав, хоча й не так “ста тис тич но
зна чи мо”, як чи ма ло з на ших колеґ, а от те, що це за вжди було ва го мо і зна чи -
мо з на уко во го по гля ду, є не за пе реч ний факт. Сім сторінок статті “Про по -
до лан ня спро ще них уяв лень про соціаль ну струк ту ру ра дя нсько го су спіль -
ства” 1988 року да ють до вер ше ний аналіз ста ну вив чен ня соціаль ної струк -
ту ри, знан ня де та лей і ба чен ня про блем них зон і, що вра жає, дуже кри тич ну
оцінку то го час них досліджень соціаль ної струк ту ри; хоча, як вва жа ють,
Вілен Пи ли по вич був лю ди ною не конфліктною, про те при нци по вою, особ -
ли во коли це сто су ва ло ся на уко вої — осо бис тої чи ко лек тив ної — праці,
підпи са ної його іме нем. Як не виз на ти пра вомірність та при нци повість його
кри тич них вис лов лю вань із при во ду на уко вості ра дя нсько го суспі льство -
знавства кінця 1980-х років, які є вель ми ак ту аль ни ми й сьо годні: “Дог ма -
тизм і на чот ниц тво, без проб лемність і апо ло ге ти ка, бо я гуз ли ве і ко рис ли ве
при сто сов ниц тво, які набули значного по ши рен ня, мали своїм наслідком
помітне зни жен ня ав то ри те ту суспільних наук”. Вче ний, що ро зуміє своє
при зна чен ня, по ви нен бути за не по коєним ав то ри те том на уки, в якій йому
ви па ла честь пра цю ва ти, — влас не таке по ло жен ня, яке я вис нува ла після
про чи тан ня ювілей но го збірни ка, мож на вва жа ти імпе ра ти вом Чор но во -
лен ка.

Нам дав но вже, че рез три ва лу хво ро бу Вілена Пи ли по ви ча, бра ку ва ло
його при сут ності на засідан нях відділу соціаль них струк тур, Вче ної ради
Інсти ту ту соціології НАНУ, його об е реж ної, але ва го мої й за вжди муд рої
дум ки, кот ру те пер мож на буде дізна ти ся лише че рез уваж не чи тан ня його
дос ко на лих праць, звер нен ня до його на уко вої спад щи ни, яку, без пе реч но,
мож на віднес ти до кра щих взірців вітчиз ня ної на уко вої дум ки. 

Чи тай мо Чор но во лен ка, пам ’я тай мо Вілена Пи ли по ви ча. Нам усім ду -
же по та ла ни ло, що така лю ди на була се ред нас і що саме Чор но во лен кові ви -
па ла доля втілити своє ба чен ня роз вит ку соціології в Україні. Вдячність і
шана на зав жди. 

ОЛЬГА ІВАЩЕНКО,
кан ди дат філо со фських наук,

стар ший на уко вий співробітник відділу соціаль них струк тур
 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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