
Пам ’яті ко ле ги
Пам ’яті ко ле ги

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

Те тя на Іванівна Зас ла вська (1927—2013)

Соціолог, який змінив світ

У да ле ко му те пер уже 1983 році, коли зда ва ло ся, що сис темі ра дя нсько -
го соціалізму жити і про цвітати нескінчен но дов го, за 3 ти сячі кіло метрів від 
Мос кви — в ака демічно му містеч ку Но во сибірська — ви ро ком ра дянській
сис темі про лу на ли сло ва: “...чин на сис те ма ви роб ни чих відно син [в СРСР]
істот но відста ла від рівня роз вит ку про дук тив них сил”; “...тре ба виз на ти, що
соціаль ний ме ханізм роз вит ку еко номіки ... [в] СРСР не за без пе чує за -
довільних ре зуль татів. Фор мо ва ний ним соціаль ний тип працівни ка не
відповідає не лише стра тегічним цілям ..., а й тех но логічним ви мо гам су час -
но го ви роб ниц тва”. “Основні риси чин ної сис те ми дер жав но го управління
еко номікою СРСР (а отже, ... і сис те ми ви роб ни чих відно син), — пи са ла
Т.І.Зас ла вська, — скла ли ся при близ но п’ять де ся тиліть тому. Відтоді ця
сис те ма не одно ра зо во підправ ля ла ся, онов лю ва ла ся й удос ко на лю ва ла ся,
але жод но го разу не за зна ва ла якісної пе ре бу до ви... Здійснювні ... спро би пе -
ре бу до ви управління на род ним гос по да рством не вра хо ву ва ли соціаль них
ас пектів про це су вдос ко на лен ня ви роб ни чих відно син соціалізму, що й
було однією з при чин не вдач, що їх вони за зна ли”. І цен траль ний вис но вок:
не обхідна “серй оз на пе ре бу до ва сис те ми дер жав но го управління еко но м i -
кою, а саме: відмо ва від адміністра тив них ме тодів управління з ви со кою
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цен тралізацією гос по да рських рішень і послідов ний ком плек сний пе рехід
до еко номічних ме тодів ре гу лю ван ня ви роб ниц тва” [Зас лав ская, 2007: т. 2,
с. 12–30; Зас лав ская, 2002 (1983)]. У цих сло вах зву ча ли арґумен то вані
дослідницькі вис нов ки Т.І.Зас ла вської. Академік Зас ла вська чу до во ро -
зуміла, що “складність гос по да рсько го ме ханізму управління еко номікою,
без пе реч но, на ба га то по рядків вища за складність будь-яких технічних ме -
ханізмів. Утім, досліджен ня, спря мо вані на роз роб лен ня його но вої “мо -
делі”, поки здійсню ють ся кус тар ни ми ме то да ми... Особ ли во слаб ко поки
опраць о ва но соціальні ас пек ти ре фор ми управління гос по да рством: кон -
кретні спо со би узгод жен ня суспільних, гру по вих та осо бис тих інте ресів...
Звідси — нові ве ликі за вдан ня, що по ста ють пе ред соціологією... Роз роб лен ня 
стра тегії пе ре бу до ви ви роб ни чих відно син пе ре дба чає знан ня соціаль но го
ста но ви ща, по треб, інте ресів, ре аль ної і по тенційної по ведінки тих су спіль -
них груп, що мо жуть суттєво впли ва ти на пе ребіг пе ре тво рень” [Зас лав ская,
2007: т. 2, с. 25]. Зав дан ня пе ред соціаль ною на укою і політич ною прак ти кою 
були по став лені, причому — системно.

Нев довзі ко ле со історії за кру ти ло ся швид ко: політика пе ре бу до ви в
СРСР, вве ден ня еле ментів еко номічних (рин ко вих) ме тодів гос по да рю ван -
ня, ко о пе ра тив ної і при ват ної влас ності, ви бух ра дя нської сис те ми, на улам -
ках якої нові дер жа ви по ча ли ви бу до ву ва ти нові мо делі роз вит ку. У цей
саме період став ся вихід ра дя нської соціології із глу хої тіні мар кс ист сько-
 ленінської філо софії. У 1987 році під керівниц твом Т.І.Зас ла вської та
Ю.О.Ле ва ди було ство ре но Все со юз ний центр досліджен ня гро ма дської
дум ки (ВЦДГД), дослідницькі про гра ми яко го ста ли го лов ним дже ре лом
інфор мації про гро ма дську дум ку в країні та реґіонах. Нез ва жа ю чи на
32-літню історію існу ван ня Соціологічної асоціації СРСР (від 1958-го),
I з’їзд соціологів СРСР відбув ся лише 1991 року, під керівниц твом Т.І. За -
славської був за да ний серй оз ний імпульс роз вит ку при клад ної і фун да мен -
таль ної соціаль ної науки.

Вне сок Т.І.Зас ла вської в роз ви ток соціологічної теорії, ме то до логії до -
сліджень і соціологічної освіти, в по яс нен ня склад но го ме ханізму функ -
ціону ван ня і зміни суспільних відно син важ ко пе ре оцінити. Ре во люційні й
чітко обґрун то вані (на відміну від доміна нтно го іде о логічно го дис кур су
1980-х років) вис нов ки сто сов но гли бо ких внутрішніх су перечнос тей  ра -
дян ської сис те ми і не обхідності її “пе ре бу до ви” відігра ли роль “інте лек ту -
аль но го ви бу ху” для прав ля чої еліти і для соціаль них наук, підштов хну ли
еліту до здійснен ня суспільних ре форм, а дослідників — до по шу ку від по в i -
дей на фун да мен тальні пи тан ня суспільно го роз вит ку. Реалізо ва на ВЦДГД
про гра ма моніто рин гу змін у суспільстві (крізь при зму гро ма дської дум ки)
за без пе чи ла зво рот ний зв’я зок щодо ефектів утру чан ня ре форм у сис те му
суспільно го жит тя. Зор ганізо ва ний Т.І.Зас ла вською від 1993 року що річ -
ний міжна род ний сим позіум “Куди йде Росія?” дав змо гу змобілізу ва ти
інте лек ту альні зу сил ля на осмис лен ня транс фор маційних змін і їхніх на -
слідків для суспільства. А ство рені на по чат ку 1990-х років Т.І.Зас ла вською
раз ом із Т.Шаніним Мос ко вська вища шко ла соціаль них і еко номічних наук 
Академії на род но го гос по да рства при уряді РФ і Міждис ципліна рний ака -
демічний центр соціаль них наук (Інтер центр) ста ли ва го мою і нтелекту -
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альною, соціаль но-аналітич ною струк ту рою в Росії та по стра дя нсько му
просторі.

Уже у пра цях 1980-х років Т.І.Зас ла вська роз роб ля ла цен траль не по ло -
жен ня її теорії про зв’я зок між соціаль ною струк ту рою суспільства, функ -
ціону ван ням його соціаль них інсти тутів і якістю лю дсько го по тенціалу, що
утво рю ють склад ний соціаль ний ме ханізм суспільних змін і зу мов лю ють
ха рак тер їх. З по зицій соціології 2010-х років, цей вис но вок по вною мірою
відповідає су час ним те о ре тич ним уяв лен ням (зок ре ма на бу тим у рам ках
но во го інсти туціоналізму і куль ту раль ної соціології) про особ ли ву роль як
соціаль них інте ресів різних ак торів, так і куль ту ри (ціннісної свідо мості),
ак тив ності соціаль них суб’єктів та інсти туціональ них пра вил у ме ханізмі
соціаль них змін.

Пе ребігом по стсоціалістич них транс фор мацій підтвер дже на эв рис тич -
ність і про гнос тичність ство ре ної Т.І.Зас ла вською теорії соціаль но го ме -
ханізму зміни суспільних відно син, на підставі якої ще на зламі 1980–1990-х 
років дослідни ця обґрун ту ва ла найімовірніший сце нарій суспільно го роз -
вит ку по стра дя нської Росії: зро щу ван ня інте ресів но вих підприємців і дер -
жав них чи нов ників, а та кож відчу жен ня більшості суспільств від су спіль -
них благ, люм пенізація “на ро ду” [Зас лав ская, 1998; Зас лав ская, 2002:
с. 110–112]. Пізніше близькі за змістом те о ре тичні роз роб ки ста ли відо -
мішими у світовій соціології в ав торстві І.Се лені [Се леньи, Эял, То ун сли,
2008]. Аналогічні зсу ви в по ши ренні кон цеп ту аль них ідей відбу ли ся й сто -
сов но кон цеп ту лю дсько го по тенціалу, що був роз роб ле ний Т.І.Зас ла в -
ською ще у 1980-х ро ках [Зас лав ская, 2002 (1986); Зас лав ская, 2005], одна че 
ввійшов у на уко вий і політич ний дис курс за вдя ки пра цям Но белівсько го
ла у ре а та Т.Шуль ца та Прог рамі Роз вит ку ООН.

Вне сок Те тя ни Іванівни Зас ла вської у світову на уку, у роз ви ток вітчиз -
ня ної соціології й у зміну суспільних відно син ра дя нсько го і ран ньо го по -
стра дя нсько го суспільства ве ли чез ний. Це — ве лич на фіґура у світовій і
вітчиз няній науці, в су часній вітчиз няній історії. Однак ве лич ніколи не за -
тьма рю ва ла її лю дських якос тей. Ки ян ка за на род жен ням, дуже жива, чут -
ли ва, із цікавістю до всьо го, відкри та і привітна, із гос трим відчут тям фаль -
ші, здат на співчу ва ти й радіти пре крас но му — та кою Те тя на Іванівна  за -
пам’ятається всім, хто її знав і лю бив.

“Над то ба га то всьо го, все жит тя жод но го пе репо чин ку... І раз ом із тим
ду маю: яке це щас тя — існу ва ти, бути потрібною і на щось здат ною!.. Доки
твор че жит тя по при все три ває, для мене це — щас тя”, — пи са ла Те тя на
Іванівна своїй сестрі у 1998 році [Зас лав ская, 2007: т. 3, с. 745–746]. Щас тя
для нас — до тор кну ти ся до ве ли кої лю ди ни, до ве ли кої твор чості. Дя куй мо
Вам, Те тя но Іванівно, за це щас тя.
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Ольга Ку цен ко,
про фе сор, док тор соціологічних наук

Відчут тя ши ро ко го обрію

Відчут тя ши ро ко го обрію — це було моє пер ше і дуже силь не вра жен ня
від зустрічі з Те тя ною Іванівною. Вона вис ту па ла із до повіддю про стра тегії
і пер спек ти ви транс фор мації по стра дя нсько го суспільства і відповідні, су -
путні ме то до логічні про бле ми соціології, що по ста ли як за вдан ня пе ред на -
укою, що роз ви вається, но вою для по стра дя нсько го суспільствоз на вства.
Ця до повідь на Харківських соціологічних чи тан нях 1997 року була для
мене по во рот ною — і в на уковій, і в осо бистій долі. Я тоді була сту ден ткою
соціологічно го фа куль те ту Харківсько го універ си те ту, і моя зустріч з іде я -
ми, теоріями і ро бо тою Те тя ни Іванівни Зас ла вської роз гор ну ла ся у за хват
від пер спек ти ви, кот ру у стислій до повіді вона зуміла по ка за ти точ ни ми,
чітки ми, про сти ми сло ва ми про не й мовірно складні й ба га тог ранні про це си
в суспільстві і науці. Це відчут тя за хва ту від гли би ни й мас штаб ності, за хоп -
ле ності й на уко вої пер спек ти ви за ли ша ло ся незмінним упро довж усьо го
мого под аль шо го спілку ван ня із Зас ла вською. Те тя на Іванівна щед ро діли -
ла ся іде я ми, ро зумінням склад них суспільних про цесів, пам ’ят тю про тра -
гічні долі лю дей і події історії, які вона про жи ва ла і тво ри ла.

Ця над зви чай на якість ви дат ної Лю ди ни — бути за лу че ним, ак тив ним
діячем у гро ма дсько му житті (Пе ре бу до ва і, бе зу мов но, при нци по ва роль
“Но во сибірсько го маніфес ту” для ство рен ня про ак тив ної інте лек ту аль ної
еліти, політичні події кінця 1980-х і участь у групі ака деміка Са ха ро ва), в
організації пе ре до во го ру бе жу соціаль ної на уки (ство рен ня Но во сибірської 
шко ли еко номічної соціології, ство рен ня ВЦДГД і керівниц тво ним, ліде -
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