
ним ле жить, без жод но го ба жан ня вик ри ва ти і “ста ви ти на вид”. Рад ше з тієї
са мої лю бові до мис тец тва, що її нині вва жа ють анах ронізмом і не доз во ле -
ним мар ну ван ням осо бис то го енер ге тич но го ре сур су. Це був його привілей.
Він на вчив ро зуміти, що іде о логічні імпе ра ти ви — ли шень об ста ви ни, а не
умо ви суд жень про суспільство, що про фесійна кар’єра ви бу до вується ево -
люційно, при род ним шля хом, де уда ва на або надмірна ста ранність і не при -
ваб ли ва ме туш ливість на вряд чи вип рав дані.

Зда ва ло ся б, він за й мав ся тим, що йому по до бається. Але чи так це було
в усьо му?..

От він м’я ко рухається нам на зустріч із тенісною сум кою і свіжими по -
льськи ми ча со пи са ми в ру ках. Лю ди на-стиль, яка не об тя жує інших ува гою
до себе. Шко да, що останнім ча сом ми зустріча ли ся не час то, але за вжди га -
да ла, що об ов’яз ко во по ба чи мо ся і по го во ри мо не квап ли во. Хіба мог ло бути
іна кше. Як же він поспішив, як по ква пив ся, ма буть, не й мовірно сто мив шись 
від плу та ни ни останніх років. Див но усвідом лю ва ти себе чи не на й стар ши -
ми те пер свідка ми його жит тя, як весь цей час він був зна чи мим свідком на -
шо го. І поки ми ще тут, пам ’я тай мо про ньо го з без меж ною лю бов ’ю і
вдячністю, зі смут ком відда ю чи історії до рогі на шо му сер цю імена.

НАТАЛІЯ КОСТЕНКО,
док тор соціологічних наук,

завіду вач відділу соціології куль ту ри та ма со вої ко мунікації
 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Не зрад жу ю чи по кли кан ня

...По мер про фе сор В. Оссо вський, який сто яв у да лекі 1960-ті біля ви -
токів су час ної укр аїнської соціології. Його книж ки із соціології гро ма дської
дум ки зро би ли ав то ра кла си ком за жит тя, як по ля ка Я.Ще п аньсько го, як
росіяни на В.Ядо ва... З та ки ми людь ми, як Оссо вський, оста точ но іде від нас
ХХ століття. За освітою істо рик, Во ло ди мир Леонідо вич із мо ло дих років
за гос трю вав у собі соціаль ну спос те реж ливість й аналітичні здібності, що
дало йому змо гу ста ти ком пе тен тним знав цем устрою суспільства. Влас не
са мо ук у соціології, він вчас но по чув своє по кли кан ня, до сяг ста ту су твор ця
про фесійно го се ре до ви ща, того жи виль но го ґрун ту, на яко му зрос та ли на -
ступні по коління вче них. За умов постійно го іде о логічно го тис ку в роки, по -
вер хо во йме но вані нині застійни ми, Оссо всько му вда ва ло ся підтри му ва ти
ви сокі стан дар ти про фесіоналізму та на уко вої ети ки. У душі він не лю бив
ба гать ох партійних на чаль ників, знав їм ціну як орто док сам і дог ма ти кам,
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але дот ри му вав ся в інте ре сах спра ви зовнішньо го боку тодішніх пра вил гри. 
У рам ках тієї сис те ми були “за зо ри” і, роб ля чи ри ту альні по си лан ня на “кер -
ма ничів”, уда ва ло ся за й ма ти ся кон крет ною дослідниць кою про бле ма ти -
кою. Йому була влас ти ва стра тегічна мудрість і гнучкість по ведінки — не
по год жу ю чись в усьо му з вла дою, іноді навіть сар кас тич но кеп ку ю чи з неї,
раз ом із тим утри му вав ся від відкри то го опо ну ван ня, не вис лу жу вав ся що -
си ли, але доб ре лавіру вав у взаємодії з бю рок ра та ми. Він не закріпа чу вав
аспірантів і мо ло дих уче них жо рстки ми по няттєвими схе ма ми й ме то до -
логічни ми ка но на ми, да вав змо гу вільно са мо ви ра жа ти ся і роз кри ва ти ся в
науці. Чи ма ло нинішніх соціологів пам ’я та ють його яс краві, об разні вис ту -
пи на вче них ра дах, чис лен них за хис тах дис ер тацій, за вжди зі свіжими ціка -
ви ми дум ка ми, ориґіна льни ми тлу ма чен ня ми з при во ду вже, зда ва лось би,
дослідже них про цесів і явищ, за вжди го то во го вий ти за рам ки тра диції й
уста ле них по глядів.

Во ло ди мир Леонідо вич за вжди шко ду вав че рез те, яку мізер ну час ти ну
ма теріалу опраць о ву ють соціоло ги з усьо го ма си ву ан кет, скільки інфор -
мації за ли шається не опи са ною і не осмис ле ною че рез го резвісну не від клад -
ність по точ них справ. Надії Оссо всько го на те, що вла да дос лу хається до
дум ки соціологів, що на ре зуль та ти їхньої ро бо ти зва жать і ви ко рис та ють їх
на леж ним чи ном, із по чат ком пе ре бу до ви діста ли но вий імпульс. У до ле -
носні для на шої краї ни роки (1990–1992) він очо лив ав то ри тет ну Гру пу
соціологічних досліджень Сек ре таріату Вер хов ної Ради Украї ни, зу сил ля -
ми якої були про ве дені мас штабні все ук раїнські опи ту ван ня на се лен ня із
суспільно важ ли вих тем. Він за вжди об сто ю вав не обхідність чітких, од но -
знач них, логічно не су пе реч ли вих фор му лю вань за пи тань ан кет, щоби за -
побігти “ре акції па пе ру на олівець”, спот во рен ня емпірич ної інфор мації че -
рез не ро зуміння рес пон ден та ми суті по став ле но го за пи тан ня. До сло ва, він
одним із пер ших уче них помітив, що пи тан ня, ви не се не на Все со юз ний ре -
фе рен дум у бе резні 1991 року, було із соціологічної точ ки зору по став ле не
не ко рек тно (у ньо му місти ло ся кілька підпи тань) і мог ло бути інтер пре то -
ва не не одноз нач но, що зго дом і ста ло ся. Утім, нова укр аїнська вла да не по -
тре бу ва ла над то ро зум них, тож зга да ну гру пу не вдовзі роз фор му ва ли.

Во ло ди мир Леонідо вич сис те ма тич но, ба га то де ся тиліть поспіль чи тав
“товсті” ча со пи си (“Но вый мир”, “Друж бу на ро дов” та ін.), і я незрідка сми -
рен но очіку вав своєї чер ги в чи таль но му залі, щоб от ри ма ти чер го ве чис ло із 
рук мет ра. Його знан ня були куди ширші за те, що діста ло відоб ра жен ня в
його мо ног рафіях і стат тях. Не а би я кий суспільний ре зо нанс мало усне сло -
во Оссо всько го — у лекційно-вик ла дацькій діяль ності та міжо со бистісно му
спілку ванні. Його об ожню ва ли сту ден ти, пра во на зван ня про фе со ра він до -
во див щод ня, до са мой своєї смерті. Зав жди чарівний, ґалан тний, він ціну -
вав гу мор, умів до реч но ввер ну ти соціаль ний анек дот, сфор му лю ва ти афо -
ризм у дусі Станісла ва Єжі Лєца. Го лов ним уро ком із тих, що д ав нам Во ло -
ди мир Леонідо вич, вва жаю при клад того, як із не зво руш ною гідністю за й -
ма ти ся своєю спра вою, не зва жа ю чи на ген секів і пре зи дентів. Він був із чис -
ла тих інте лек ту алів, які навіть у на й без надійніші часи за ли ша ли ся внут -
рішньо вільни ми. Ра зом із тим, на гли бо ке пе ре ко нан ня Во ло ди ми ра Лео -
нідо ви ча, філо со фи і соціоло ги ма ють ак тивніше вклю ча ти ся в сис те му ма -
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со вих ко мунікацій, впли ва ти на гро ма дську дум ку, бути в ідеалі во ло да ря ми 
ду мок, а не відда ва ти цю сфе ру на відкуп са моз ва ним ек спер там чи по вер хо -
вим шо у ме нам. Во ло ди мир Леонідо вич, на жаль, не до жив до того часу, коли 
інтеліґенція виз на чить об раз вла ди, він, чес но ка жу чи, і не сподівав ся, що за -
па нує якесь іде аль не суспільство, але, ви бу до ву ю чи своє жит тя на підмур ку
гли бо ко го ро зуміння лю дей і суспільства, він, як міг, на бли жав його.
Усвідом лю ю чи це чи ні, мо ло де по коління соціологів Украї ни стоїть на пле -
чах шістде сят ників, одним із яс кра вих пред став ників яких був Во ло ди мир
Леонідо вич Оссо вський. Роз шиф ру ван ня ад ре со ва но го нам його по слан ня,
його ви нят ко во го стилю життя ще попереду.

ОЛЕКСІЙ БЄЛЄНОК,
провідний соціолог відділу соціаль них струк тур

Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Ме та мор фо зи ма теріалізму
в інтер пре таціях гро ма дської дум ки

Пам ’яті мого вчи те ля, ви дат но го вче но го, фун да то ра 
соціології гро ма дської дум ки та соціології ма со вих ко -
мунікацій в Україні про фе со ра В.Л.Оссо всько го при -
свя чую...

Пер ши ми кро ка ми вив чен ня гро ма дської дум ки ау ди торії ма со вих ко -
мунікацій в Україні мож на вва жа ти се ре ди ну 1980-х років, коли, пе ре дба ча ю -
чи хви лю транс фор маційних про цесів, у філо со фських і соціологічних ко лах
по чи нається вив чен ня про цесів фор му ван ня гро ма дської дум ки саме че рез
вплив мас-медіа. Ува га до цих про цесів з боку іде о логічних струк тур — не за -
пе реч ний факт, але вче ним та ко го рівня, як В.Оссо вський, В.Во ло вич, В.Чор -
но во лен ко, вдається зберігати як свою на уко ву по зицію, так і своє за вба чен ня
про цесів, що не вдовзі пе ре тво рять стаґна нтну краї ну на краї ну пе ребігу гли -
бин них транс фор му валь них про цесів. У квітні 1990 року Укр аїнське від -
ділен ня Соціологічної Асоціації СРСР пе ре тво рюється рi шен ням з’їзду на
САУ — Соціологічну Асоціацію Украї ни, де впер ше утво рю ється секція  на -
укових досліджень гро ма дської дум ки, яку очо лює тодіш ній завіду вач відділу 
гро ма дської дум ки Інсти ту ту філо софії АН УРСР В.Оссо вський. Після
 бурх ливих пе ре тво рень 1990–1991 років та за сну ван ня Інсти ту ту соціології
Ака де мії наук не за леж ної Украї ни пер шим завіду ва чем відділу соціології
політики та гро ма дської дум ки стає В.Оссо вський. Він був і пер шим кері в -
ником гру пи соціологічних досліджень Вер хов ної Ради Украї ни упро довж
1990–1994 років, то ру ю чи шлях мож ли вос тям більш осмис ле них, на уко во
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