
Слово да нини по ва ги до Ігоря Кона

Ігор Кон був не тільки ша нов ним колеґою, ве ли ким соціоло гом, соціаль -
ним пси хо ло гом і сек со ло гом, а для мене — не тільки близь ким дру гом, а
прак тич но бра том, ду хов ним бра том. Я знав про ньо го і його ро бо ту за дов го
до зустрічі з ним на Конґресі Міжна род ної соціологічної асоціації у шве д -
сько му місті Упса ла у 1970-х. Ми шу ка ли один од но го. Упізнав ши один од -
но го за бей джи ка ми, ми хут ко за ли ши ли бу ди нок, де про хо ди ла якась сесія,
і пал ко роз мов ля ли що най мен ше дві го ди ни, ви пи ту ю чи один од но го про
жит тя, оскільки ко жен із нас уже сприй мав дру го го як “іншо го Кона” (у нас
одна кові прізви ща із точністю до абе ток). Ви пад ко во ста ло ся так, що він на -
ро див ся Ко ном-росіяни ном, а я — Ко ном-аме ри кан цем. Цілком мог ло  ви -
йти і на впа ки. Ко жен із нас хотів дізна ти ся про жит тя й умо ви жит тя, яке міг
про жи ти, якби на ро див ся на іншій по ло вині пла не ти.

У мене чи ма ло спо гадів про мого доб ро го дру га і ша нов но го колеґу
Ігоря, але один для мене на й до рож чий, бо він над то яс кра во ха рак те ри зує
цьо го ве ли ко го вче но го і лю ди ну. Це тра пи ло ся 1988 року, під час пер шо го
візиту Ігоря до Спо лу че них Штатів, на Кон фе ренцію Американської со -
ціологічної асоціації. Я привів його на раут, де були при сутні здебільше
старші чини Асоціації, і по зна йо мив його з ба гать ма людь ми, чиї імена, як
мені зда ва ло ся, мо жуть бути йому відомі — зреш тою, він був спеціалістом,
се ред іншо го, з аме ри ка нської соціології, і я знав про його прак ти ку ро би ти
огля ди кни жок із соціології та соціаль ної пси хо логії, що ви хо дять дру ком у
США. Я та кож знав, що наш спільний друг (і мій мен тор із пси хо логії) Урі
Брон фен брен нер нескінчен ним по то ком над си лав йому кни ги в рам ках
їхніх спільних зу силь підтри му ва ти поінфор мо ваність російських уче них
про досліджен ня аме ри ка нських колеґ у їхніх ца ри нах на уки. Хоча російські 
вчені не мог ли чи та ти кни жок мо вою ориґіналу, вони мог ли дізна ти ся про
них дуже ба га то саме з оглядів Ігоря. Тому мене не зди ву ва ло, коли ви я ви ло -
ся, що Ігор чи тав книж ки ба гать ох із тих, кому я його пред став ляв. Зди ву ва -
ло мене інше: Ігор про чи тав і за пам ’я тав суть знач но більшої кількості книг,
ніж ті, що я коли-не будь чи тав або вза галі знав про їх існу ван ня. По над те, в
кожній дис кусії Ігор роз повідав уле ще ним ав то рам, що йому особ ли во спо -
до ба ло ся в їхніх кни гах, і про свої по ба жан ня сто сов но їхньої под аль шої ро -
бо ти. Він був хо дя чою ен цик ло педією аме ри ка нської соціології (що, ясна
річ, ста но ви ло лише один із на прямів його досліджень). І тут, після всіх чис -
лен них де мо нстрацій ши ро ти та гли би ни його пізнань в аме ри канській
соціології, я пред ста вив Ігоря лю дині, кот ра його спан те ли чи ла. Ігор ска зав
цій лю дині, що її ім’я йому зна йо ме, але, со ром но зізна ти ся, він не пам ’я тає,
що ця лю ди на на пи са ла. Мені до ве ло ся стри му ва ти ся, аби не розсміяти ся.
Лю ди на, з якою я по зна йо мив Ігоря, був не вче ним, а адміністра то ром, і я
знав, що він у житті нічого не опубліку вав. Якби він опубліку вав бо дай щось, 
що за вгод но, Ігор це про чи тав би, за пам ’я тав би і зміг би дати змістов ну
оцінку те о ре тич них і ме то до логічних ас пектів цієї праці. Ця лю ди на, цей
друг, був уче ним, яко го я міг по ва жа ти і ста ви ти ся з особ ли вою ша ною (що й 
ро бив), і я на ма гав ся насліду ва ти його без на й мен шої надії зрівня ти ся з ним. 
Світова соціологія втра ти ла, однак може про дов жу ва ти ціну ва ти одну зі
своїх на й шля хетніших по ста тей, спра вжньо го Вче но го з ве ли кої літери.
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Пам ’яті Ігоря Се ме но ви ча Кона


