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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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рство в Інтер центрі, Мос ковській вищій школі соціаль них і еко номічних
наук, організація і керівниц тво сим позіумом “ Куди йде Росія?”). Те тя на
Іванівна — унікаль ний, яс кра вий уче ний, ав тор ориґіна льних соціологічних
теорій (лю дсько го по тенціалу і соціаль но го ме ханізму транс фор мації,
транс фор маційної струк ту ри по стра дя нсько го суспільства, стра тифікації
ра дя нсько го і по стра дя нсько го суспільства) і вод но час дуже світла, ду шев -
на лю ди на, не бай ду жа до лю дей, котрі по ряд і котрі зустріча ють ся на жит -
тєвому шляху.

Коли я ста ла слу ха чем МВШСЕН, на курсі лекцій Те тя ни Іванівни про
транс фор мацію російсько го суспільства мене вра жа ло її уміння поєдну ва ти
гли бокі, ориґіна льні, ре тель но обґрун то вані те о ре тич ни ми по бу до ва ми й
емпірич ни ми да ни ми власні теорії й по яс нен ня про цесів су час но го су спіль -
ства, їхніх при чин і пер спек тив роз вит ку, — із при го лом шли вою еру дицією
сто сов но на й су часніших, щой но ви да них публікацій різних ав торів, із вдум -
ли вою кри ти кою й арґумен то ва ною дис кусією з ними.

Зав жди бути в курсі подій, ціка ви ти ся відкрит тя ми у фізиці, ас тро номії,
ма те ма тиці, дот ри му ва ти ся на й ви щих ви мог до себе, за да ва ти план ку як -
най ви що го про фесіоналізму в науці й не одмінно ви яв ля ти ува гу до тих, хто
щой но вхо дить у ши ро ке коло спілку ван ня Те тя ни Іванівни, — це риси епо -
халь ної лю ди ни в су часній науці, риси Вчи те ля і нескінчен но до ро гої мені
Лю ди ни. Те тя на Іванівна за вжди була і за ли ша ти меть ся для мене справж -
нім орієнти ром в науці: у став ленні до спра ви — при нци по ва і без ком -
промісна; у став ленні до жит тя — за вжди життєрадісна і життєствер джу -
валь на; у став ленні до лю дей — уваж на і доб ро зич ли ва. Дя кую Вам, Те тя но
Іва нівно, що Ви були чу до вим Дру гом, який за вжди по руч, по при відстані, — 
були лю ди ною, яка роз ши рює обрій. Світла пам ’ять, дов го го жит тя Ва шим
ідеям, теоріям, твор чості.

Світла на Ба бен ко,
до цент, кан ди дат соціологічних наук
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