
Пам ’яті Ігоря Се ме но ви ча Кона
Пам ’яті Ігоря Се ме но ви ча Кона

Пам ’яті Ігоря Се ме но ви ча Кона

Ігор Се ме но вич Кон: фото, ко мен тар, лис ту ван ня

Мені здається, що зовсім не дав но мені за те ле фо ну вав Ва лерій Хмель ко і 
ска зав, що він роз мов ляв із Іго рем Се ме но ви чем і що той зно ву при їде до
Києва, ми дуже раділи цьо му. Пла ну ва ло ся, що Ігор Кон буде тут за кілька
тижнів (за раз се ре ди на трав ня, усе квітне). Сум но шу ка ти фо тог рафії й пи -
са ти про Ігоря Се ме но ви ча замість зустрітися з ним, по гу ля ти Києвом, по -
слу ха ти лекцію про його нову кни гу... І для мене, і для Ва лерія спілку ван ня
з ним було при во дом для оптимізму і при кла дом того, що і після 80 років
 можна збе рег ти блис ку чий інте лект, інте рес до всьо го, легкість на підйом,
 не ймовірну працездатність, загалом абсолютно повноцінне життя.

Пер ша фо тог рафія, кот ру я знай шов, датується 1984-м ро ком, на ній
І.Кон і А.Здра во мис лов під час візиту до Києва.

Ди фе ренціація соціологів тоді була ще не та кою помітною, ми  прово -
дили кон фе ренцію з ме тодів соціологічних досліджень, на яку з’їха ли ся
соціоло ги із різних рес публік Со ю зу, які за й ма ли ся і змісто ви ми, і ме то дич -
ни ми пи тан ня ми.

На фото “фун да то ри соціології” в рес то рані “Млин” у Гідро пар ку, де
свят ку ва ли уро чис те за крит тя кон фе ренції.
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Нас туп не фото — в літаку,
що ле тить до Мад ри да на XII
Всесвітній соціологічний кон -
ґрес. Це було 1990-го, від 9 до
13 лип ня. Інших фото Ігоря Ко -
на з конґресу у мене немає, чи
то сек ції були в різних місцях,
чи то ми тоді не над то спі лку -
валися. У зв’яз ку з конґре сом
за пам ’ я та ла ся ли шень ша ле на
спе ка і те, що в пер ший же день
по гра бу ва ли Пре зи ден та аме ри -
ка н сь кої соціологічної асо ціа ції
Мел віна Кона (на ма ло людній
ву лиці під’їха ло авто, вис триб -
ну ли якісь ши бе ни ки і, по гро -
жу ю чи зброєю, за бра ли га ма нець з грішми, кре дит ка ми, зво рот ним квит ком
і до ку мен та ми). До речі, Мелвін Кон на вди во ви жу до теп но на звав Ігоря
Кона своїм alter Igor, за сто су вав ши гру слів. Річ у тім, що alter ego (дру ге я),
яке ми читаємо як “аль тер еґо”, англійською ви мов ляється як “аль тер іґо”,
Мелвін до дав тільки одну літеру. Звісно, не мож на всерй оз ска за ти, що Ігор
Кон — це дру ге “я” Мелвіна Кона, але це все одно ха рак те ри зує по ва гу і сим -
патію, що їх відчу вав Мелвін до Ігоря Кона (наскільки я знаю, на взаєм).

Нас туп на фо тог рафія сто сується кінця ве рес ня — по чат ку жов тня 2005
року, в Києві відбу ла ся міжна род на кон фе ренція організацій ґеїв і лесбі я -
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нок із країн Східної Євро пи. Іго -
ря Ко на за про си ли вис ту пи ти з
лекцією, і ми з ним до мо ви ли ся
після лекції зустрітися і по гу ля -
ти містом. Коли я при їхав у го -
тель “Бра тис ла ва”, де про хо ди ла
кон фе ренція, з’я су ва ло ся, що во -
на вик ли ка ла не а би я кий інте рес
жур налістів. Я сидів, здається, в
пер шо му ряду і з ве ли ким і нте -
ресом слу хав лекцію Ігоря Кона.
У той же день подію висвітли ли
кілька ка налів, при чо му про лек -
цію вза галі нічого не го во ри ли,
лише повідо ми ли, що в Україні
впер ше відбув ся та кий мас штаб -
ний фо рум ґеїв і лесбіянок, при
цьо му по ка зу ю чи мене на пе ре д -
ньо му плані. Са мої пе ре дачі я не ба чив, але запідоз рив не доб ре після кількох 
дзвінків зна йо мих, які ста ви ли мені дивні за пи тан ня, на ма га ю чись делікат -
но уточ ни ти мої орієнтації. Зреш тою хтось із моїх друзів по яс нив мені, в
чому річ.

Утім, про гу лян ка була чу до ва, шко да, що пам ’ять не відтво рює де талі
роз мо ви, а тільки за галь не відчут тя щас ли во про ве де но го дня.

Нас тупні два знімки — з III Все російсько го соціологічно го конґресу
(21–24 жов тня 2008 року, Мос ква), на яко му було чи ма ло й укр аїнських
соціологів (Є.Го ло ва ха, Н.Кос тен ко, С.Макеєв, С.Окса мит на, В.Хмель ко та
інші).

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2011, 2 5

Пам ’яті Ігоря Се ме но ви ча Кона



Конґрес був при уро че ний до 50-ліття ство рен ня Ра дя нської соціо -
логічної асоціації, ба га то чого, що там відбу ва ло ся, вик ли ка ло змішані по -
чут тя, але на й по зи тивнішою була вдячність піоне рам соціології — Во ло ди -
ми ру Ядо ву, Андрію Здра во мис ло ву, Те тяні Зас лавській і, ясна річ, Ігорю
Кону. Я маю на увазі навіть не ме далі Піти ри ма Со рокіна, що їх вру чи ли де я -
ким із них, а на стрій учас ників конґресу, те, як їх зустрічали, роз мо ви в ку лу -
а рах, по ва гу, лю бов ба гать ох при сутніх.

На решті остан ня серія фо тог рафій — ве ре сень 2009 року, Ігор Кон  ви -
ступив із лекцією в Києво-Мо ги лянській ака демії, в універ си теті імені Та -
ра са Шев чен ка, гу ляв ву ли ця ми Києва...

На лекції

У КМІСі

Ми були впев нені, що в червні бу дуть лекції вже за те мою но вої кни ги,
зустрічі, про гу лян ки...

Я вва жаю, що в моєму по колінні соціологів мало тих, на кого праці Ігоря
Кона не спра ви ли б істот но го впли ву. Хочу на вес ти два лис ти — мій і
відповідь Ігоря Кона.

13 лис то па да 2009 року

До ро гий Ігоре Се ме но вичу,
як у Вас спра ви, чи все га разд?

На ми ну лорічно му конґресі в Москві Ви под а ру ва ли мені кни гу “80
років са мот ності”, я дуже дов го чи тав її по тро ху на ніч (в останні роки я слу -
хаю аудіокни ги в ма шині й чи таю тільки в по їздках і влітку). 22 січня, на свій 
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день на род жен ня, я саме про чи тав сторінки, де Ви зга дуєте мене і Ва лерія
Хмель ка, ди во виж ний збіг. Це було для мене чу до вим под а рун ком. Я одер -
жав ве ли чез не за до во лен ня від чи тан ня Ва шої кни ги, і хотів одра зу ж Вам
под я ку ва ти за це, але одра зу не вий шло, а потім по всяк ден на ме туш ня мене
за їла.

А не що дав но Мелвін Кон ска зав мені, що пла нує пи са ти ав тобіо гра -
фічну кни гу про свій на уко вий шлях і про свої про ек ти, я йому роз повів, яку
цікаву кни гу Ви на пи са ли, і зга дав, що так і не под я ку вав Вам. ВЕЛИКЕ
ВАМ СПАСИБІ!

Коли Ви були в Києві, я го во рив Вам, що кни га “Соціологія осо бис тості” 
і стат тя “Пси хо логія за бо бо ну” ба га то в чому виз на чи ли мою пе ре ква ліфіка -
цію з ма те ма ти ка в соціоло га. Мені ця про фесія (або рад ше про фесійний
шлях) дуже по до бається, тож я відчу ваю себе зо бов ’я за ним Вам і буду ра -
дий, якщо хоч чи мось змо жу бути ко рис ним. Отже, якщо бу дуть якісь спра -
ви, в яких змо жу до по мог ти — об ов’яз ко во дай те зна ти.

Га даю, що в Мелвіна теж має вий ти цікава книж ка, у ньо го в цьо му
жанрі на пи сані “Історія од но го про ек ту” і “Два візити в село моєї ма тері”
(його мати на ро ди ла ся в Україні) — із точ ни ми спос те ре жен ня ми і м’я ким
 гумором.

На все доб ре. До по ба чен ня. Во ло дя

14 лис то па да 2009 року
Ве ли ке спа сибі, Во лодю,

доб ре сло во і кішці приємне. Цю кни гу люди нібито чи та ють, але за раз мало
хто знає, де і як її ку пи ти. Мої дві останні книж ки — “Чо ловік у мінли во му
світі” і “Хлоп чик — бать ко чо ловіка” (інфор мація про неї є на моєму сайті) —
теж на чеб то вик ли ка ють інте рес, об идві є в елек тронній формі, але ти раж за -
ли шається мізер ним, тож гро шей це не дає. Дру гу книж ку чи та ти во че видь
вар то, вона не має у світі ана логів, і йдеть ся про за галь ноцікаві речі. Там є і
по си лан ня на Мела.

За раз готується до ви дан ня третє, онов ле не ви дан ня “По лу нич ки”, піс -
ля яко го мене зне на ви дять ще більше — там по ка за но, що нові ан ти пе -
дофільські за ко ни ґрун то вані на фаль сифіко ва них циф рах і роб лять ся без -
надійні про гно зи на май бутнє.

Пот ро ху пишу кни гу “Бити чи не бити?”. Обста нов ка в країні мер зен на,
відповідно і на стрій.

До речі, чи не підка же те щось хлоп цеві, лис ту ван ня з яким до даю?
Привіт Ва лерію і всім спільним зна йо мим

ІК

І далі лист хлоп ця і док лад на відповідь Кона. Хло пець, який пра цює в
од но му з провідних центрів Росії (на мою дум ку, в найбільш про фесійно му
соціологічно му центрі), звер тається до Ігоря Кона з та ким про хан ням:
“Остан нім ча сом я гос тро відчу ваю брак знань щодо того, як про фесійно (з
до по мо гою про грам) пра цю ва ти з да ни ми кількісних опи ту вань — спро ще -
на інтер пре тація да них мене пе ре ста ла влаш то ву ва ти. Мог ли б Ви мені по -
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ра ди ти, на які ме то ди мені пер шою чер гою вар то звер ну ти ува гу — я на ма -
гав ся роз би ра ти ся са мостійно, але про сто за книж ка ми в мене не ви хо дить”.

Яким має бути ав то ри тет Ігоря Кона, щоби співробітник цьо го цен тру
звер нув ся не до своїх колеґ, які за хис ти ли дис ер тації з аналізу соціо ло -
гічних да них, а саме до ньо го, хоча Ігор Кон ніколи не за й мав ся ма те ма тич -
ни ми ме то да ми в соціології! І далі Кон на й де тальнішим чи ном на 4-х сто -
рінках дає цьо му хлоп цеві де тальні прак тичні ре ко мен дації, з чого роз по ча -
ти, до кого звер ну ти ся далі, а та кож про по нує йому кон крет ну змісто ву за да -
чу для роз в’я зан ня, зро бив ши при цьо му таке за ува жен ня: “До речі, Ваша
влас на дум ка при цьо му буде роз ви ва ти ся успішніше, ніж за фор маль но го
опа ну ван ня ме тодів. Точніше — це тре ба ро би ти па ра лель но”.

Мене зди ву ва ло і звер нен ня з цьо го пи тан ня до Ігоря Се ме но ви ча, але
ще більше таке уваж не став лен ня і така док лад на відповідь лю дині, яка вза -
галі звер ну ла ся не за ад ре сою. І відповідь Кона вра зи ла ґрун товністю і прак -
тичністю. Між іншим, я ба га то років чи тав курс аналізу да них, поки дійшов
вис нов ку, що його за своєння на ба га то ефек тивніше, якщо у лю ди ни є за да -
ча, яку тре ба розв’яза ти, і вона, опа но ву ю чи той чи інший ме тод, розмірко -
вує, чи мож на та ким ме то дом роз в’я за ти цю за да чу.

У на ших роз мо вах не одно ра зо во йшло ся про сайт, при свя че ний сек со -
логії, Ігор Се ме но вич роз повідав про лис ти, які він от ри му вав, і про те,
наскільки відста ли ми і дріму чи ми бу ва ють уяв лен ня про секс і різні його ас -
пек ти “у гли бинці”. Це при зво дить до драм і тра гедій, руй нує долі лю дей. За
по се ред ниц тва сай та він на ма гав ся до по мог ти цим лю дям, і мені навіть важ -
ко уя ви ти, скільки часу і сил це за би ра ло. До того ж ця діяльність на ра жа ла -
ся на по туж ний опір різно манітних груп і організацій, йому погро жу ва ли,
на ма га ли ся зірва ти лекції, влаш то ву ва ли на них скан да ли, якось підкла ли
під двері му ляж ви бу хо во го при строю.

По над те, на пад ки на ньо го три ва ють навіть після його смерті. Так, гла ва
Си но даль но го відділу Русь кої пра вос лав ної цер кви про тоієрей Ди митрій
Смир нов ска зав: “І от сьо годні, у цей ве ли кодній день, Гос подь звільнив нас
від того, щоб бути співгро ма дя на ми цієї лю ди ни. Тому, по при те, що проґре -
сив не лю дство сумує, але я ду маю, всі релігійні люди в нашій країні (і хрис ти -
я ни, і му суль ма ни, і іудеї), сприй ня ли цю звістку з відчут тям гли бо ко го, але
ще поки не по вно го за до во лен ня” (http://rusk.ru/newsdata.php? idar=48154).
При цьо му став лен ня до Уса ми бен Ла де на куди то ле рантніше: “Русь ка
 православна цер ква за я ви ла, що “не віта ти ме те тріумфу ван ня, яке ми ба чи -
мо в де я ких краї нах” у зв’яз ку зі смер тю Уса ми бен Ла де на. “Хоч би кого
спітка ла смерть, чи то найбільшо го не лю да, чи то те ро рис та, його су ди ти -
ме тільки Бог”, — ска зав аґентству Інтер факс про тоієрей Ге оргій Ро щин,
 заступник гла ви Си но даль но го відділу зі зв’язків цер кви і суспільства”
(http://rusnovosti. ru/news/144425). 

Сум но, коли люди не ціну ють тих, хто являє со бою “сіль землі”, ду хов не
ба га тство цьо го суспільства, ви дат них пред став ників гу манітар ної куль ту -
ри, яким був Ігор Се ме но вич Кон.

ВОЛОДИМИР ПАНІОТТО, про фе сор НаУКМА
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