
Те пер са мотні ми...

“80 років са мот ності”. Так на звав свою ав тобіографічну кни гу Ігор Се -
ме но вич Кон. Ди во виж но, що про свою са мотність ска зав саме він. Хто з уче -
них-гу манітаріїв не знав праць Ігоря Кона, хто не вва жав за особ ли ву честь
зна йо мство і спілку ван ня з ним?! Хіба що па то логічні не уки і мра кобіси, для 
яких його знан ня, дум ки і лю дська мудрість не за ли ша ли бо дай яко гось
помітно го місця в ду хов но му житті суспільства. Все, про що пи сав і го во рив
Ігор Кон, ста ва ло пред ме том не лише на уко вої, а й ши ро кої суспільної ува ги. 
Останнім де ся тиліттям його пер со наль ний сайт відвідали мільйо ни лю дей.
І всім їм, пе вен, так само бра ку ва ти ме Ігоря Кона, як бра кує його сьо годні
нашій соціологічній спільноті, до якої він залічу вав себе пе ре довсім, по при
ди во виж не роз маїт тя на уко вих інте ресів. Коло спілку ван ня Ігоря Кона
було над зви чай но ши ро ким — і у своїй країні, і за кор до ном. Піти рим Со -
рокін і Денієл Белл, П’єр Бурдьє і Рай мон Арон, Ро берт Мер тон і Льюїс Ко -
зер, Пітер Берґер і То мас Лук ман, Філіпп Зімбар до і Серж Мос ко вичі — от
да ле ко не по вний пе релік леґен дар них уче них, що ста но ви ли коло без по се -
ред ньо го спілку ван ня Ігоря Кона. В останні де ся тиліття не було у світі жод -
но го серй оз но го вче но го у сфері ґен дер них досліджень, про блем мас ку -
лінності і сек су аль но го ви хо ван ня, який би не знав чис лен них праць і
публічних вис тупів Ігоря Кона з цих пи тань. Хоч як це па ра док саль но, але
са мотність Ігоря Кона саме і по ля га ла в його ве ли чезній по пу ляр ності. Уче -
ний, праці й осо бистість яко го вик ли ка ють ма со вий інте рес, нерідко за ли -
шається са мотнім: публічність і по пу лярність важ ко вжи ва ють ся з без по се -
редністю і гра нич ною близькістю лю дських відносин.

За хис тив ши у двад цять два роки дві кан ди датські дис ер тації, а в  три -
дцять — док то рську, Ігор Се ме но вич над то рано здо був ста тус мет ра і гуру,
від яко го на вко лишні очіку ва ли на уко вих одкро вень і життєвої муд рості.
Та ким він і був у да лекі роки ра дя нської відли ги, коли відкри вав перші
сторінки вітчиз ня ної соціології. Та ким він за ли шав ся і до остан ньо го дня,
щорічно ви пус ка ю чи по новій книзі, кож на з яких ста ва ла подією в на уко во -
му і гро ма дсько му житті.

Я маю влас ний і, на щас тя, до волі три ва лий досвід спілку ван ня з Іго рем
Се ме но ви чем. Пам ’я таю, при першій нашій зустрічі роз повів йому про свій
ме тод досліджен ня, який вва жав цілком ориґіна льним. Ме тод він виз нав
вель ми слуш ним, але по ре ко мен ду вав не пе ре оціню ва ти його ориґіна ль -
ності, по за як аме ри канці, на пев но, щось подібне вже дав но ви га да ли. У
відповідь на мої за пе ре чен ня він про сто пообіцяв про ди ви ти ся літе ра ту ру з
цієї про бле ма ти ки, аби підтвер ди ти свою дум ку. Яким же був мій под ив,
коли при на ступній нашій зустрічі він ска зав, що літе ра ту ру под и вив ся і го -
то вий по го ди ти ся з мої ми пре тензіями на ориґіна льність. Для мене це був
рідкісний і дуже цінний урок став лен ня до на уки і мо ло дих уче них.

Не знаю, чи вда сться мені, за всьо го ба жан ня, са мо му ви яв ля ти таке
став лен ня до праці тих мо ло дих лю дей, які шу ка ють свій са мостійний шлях
у на уку. Утім, по вто ри ти Ігоря Кона у ба гать ох ас пек тах кон че важ ко, якщо
вза галі мож ли во. Він був один та кий у на шо му по стра дя нсько му гу манітар -
но му про сторі. А унікальність невідтво рю ва на за виз на чен ням. На підтвер -
джен ня цьо го на ве ду ще один епізод із мого спілку ван ня з Іго рем Се ме но ви -
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чем, до яко го я звер нув ся з цілком праг ма тич ним про хан ням — вис ту пи ти
опо нен том на за хисті док то рської дис ер тації. Він, на вди во ви жу, лег ко по го -
див ся, хоча річ це дуже об тяж на. Отри ма ний відгук дещо шо ку вав не тільки
мене, а й відповідаль них осіб з Уче ної ради: текст за й няв менш як по ло ви ну
сторінки, де опо нент повідо мив, що сумнівів жод них у ньо го немає, а по ба -
жан ня одне — бути сміливішим у вис нов ках, що, на його дум ку, цілком доз -
во ля ють ре зуль та ти досліджен ня. І хоча було це ще за ра дя нської доби, ав то -
ри тет опо нен та був настільки не спрос тов ний, що навіть об е реж не інсти ту т -
ське керівниц тво, сум но зітхнув ши, при й ня ло вель ми ек зо тич не свідчен ня
моєї про фпри дат ності і до пус ти ло до за хис ту з не чу ва ним раніше відзи вом
опо нен та. Та й у со юзній ВАК ніхто не об урив ся настільки яв ною зне ва гою
до тра дицій, що ви ма га ли ба га тос торінко вої оцінки пе ре ваг і не доліків  ди -
сертацій. Хто б іще міг таке собі доз во ли ти без шко ди для сво го ре но ме і пре -
тензій здо бу ва ча на жаданий ступінь.

Вос таннє я ба чив Ігоря Се ме но ви ча 2008 року, коли він при їжджав до
Києва, і ми кілька днів спілку ва ли ся у мене вдо ма. Саме тоді я зро бив те,
чого доти не ро бив ніколи: за пи тав його по ра ди з на й важ ливішого для мене
пи тан ня, оста точ но вирішити яке не міг ро ка ми. Він анітро хи не зди ву вав ся
цьо му і чітко арґумен ту вав своє ро зуміння си ту ації, що й дало мені змо гу
при й ня ти оста точ не рішен ня. Га даю, знай деть ся чи ма ло лю дей, вдяч них
Іго реві Кону не тільки за його та лант уче но го, а й за те муд ре сло во, на яке
вони очіку ва ли саме від ньо го. Дя кую, Ігоре Се ме но ви чу, про ща вай те — те -
пер са мотні ми всі, хто Вас знав і безмірно ціну вав.
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