
Пам ’яті Те тя ни Іванівни Зас ла вської
Пам ’яті Те тя ни Іванівни Зас ла вської

“На ро ди ти ся оптимістом, успад ку ва ти від батьків гени,
спов нені со нцем...”

Пам ’яті Те тя ни Іванівни Зас ла вської (1927–2013)

За го ло вок цих но та ток — це фраґмент що ден ни ко во го за пи су Те тя ни
Іванівни Зас ла вської від 16 лю то го 1986 року: “На ро ди ти ся оптимістом,
успад ку ва ти від батьків гени, спов нені со нцем, хіба це не на й ви щий под а ру -
нок? Я була за ча та на по чат ку лип ня, у са мо му роз палі кри мсько го літа. От
звідки це вічне праг нен ня ра дості, свя та, не хай навіть ма лень ко го, не хай
навіть май бут ньо го, тільки б воно було по пе ре ду”. На ве дені сло ва дуже ба -
га то го во рять про те, якою була Те тя на Іванівна.

На зламі 1980–1990-х ім’я Зас ла вської зна ла вся ак тив на час ти на ра дя н -
сько го суспільства. Я по зна йо мив ся з нею, коли у 1988 році по чав пра цю ва -
ти у Все со юз но му центрі досліджен ня гро ма дської дум ки (ВЦДГД). Але
при ди вив ся до неї лише в се ре дині чер вня 1990 року, коли ве ли ка гру па мос -
ко вських і реґіональ них співробітників Цен тру бра ла участь у кон фе ренції в 
Алма-Аті. Ми летіли туди з Мос кви нічним рей сом, і моє місце ви я ви ло ся
по руч із нею. Довірливість, відкритість нічних роз мов із по пут ни ка ми —
улюб ле на тема російської кла сич ної літе ра ту ри. На пев но, те, що вони спос -
терігали на не ве лич ких станціях, у ва го нах по тягів, сто сується і літаків.
Мені по щас ти ло. Я роз гледів у Те тяні Іванівні те, чого в при нципі не мог ли
спос терігати мільйо ни те лег ля дачів, та й ба га то хто з її колеґ. Мені відкри -
ли ся її праг нен ня як найбільше дізна ти ся про жит тя інших лю дей, і її го -
товність роз повідати про себе. Вкрай рідкісна якість лю ди ни, тим паче —
лю ди ни, яка пе ре бу ває на вер шині, мож на ска за ти, слави.

У 1993 році, коли я вже знав, що не вдовзі по їду з Росії до Америки, я при -
й шов до Те тяни Іванівни до до му і ска зав їй про це. Вона була пер шою в
Москві, з ким я поділив ся пла на ми моєї сім’ї, і мене зігріли її сло ва: “Сум но,
коли їдуть друзі”. Наші кон так ти, вже елек трон ною по штою, відно ви ли ся
лише вос е ни 2005 року. Я за про по ну вав їй, і вона по го ди ла ся дати мені
біографічне інтер в’ю. Ми ну ло не менш як півро ку до того мо мен ту, коли
наша “елек трон на бесіда” че рез оке ан роз по ча ла ся. Але для мене цей час не
був втра че ним. Нап рикінці бе рез ня 2006 року вона надісла ла мені до ку мен -
таль ну повість-дра му “Пер ший рік війни”, із підза го лов ком “Крізь при зму
сімей но го лис ту ван ня”. Це роз повідь 14–15-літньої дівчи ни, яка їде з Києва
до Таш кен та із ма лоз на йо ми ми людь ми, і потім про її жит тя в Таш кенті. Чи -
тан ня що ден ни ко вих за писів Тані Кар по вої (Зас ла вська — прізви ще за чо -
ловіком) ви я ви ло ся для мене дру гим відкрит тям Зас ла вської. Вони вве ли
мене в її ціннісний світ.

Спли ве час... і хто-не будь на ва жить ся на пи са ти ро ман, про об ра зом го -
лов ної ге роїні яко го ста не Те тя на Іванівна Зас ла вська — ака демік РАН,
один із провідних еко номістів і соціологів краї ни, за снов ник Но во сибір -
ської шко ли еко номічної соціології й один із організа торів пер шо го в СРСР
цен тру з вив чен ня гро ма дської дум ки на се лен ня.
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Зміст та ко го тво ру буде виз на че ний трагічною історією Росії у ХХ–XXI
ст. Роз повідь може по чи на ти ся як сімей на сага і пе ре тво ри ти ся на соціаль -
но-пси хо логічну дра му, де роз ду ми і пе ре жи ван ня ге роїні бу дуть не роз рив -
ним чи ном по в’я зані з істо рич ни ми реаліями на шої краї ни.

Ге рої ня ро ма ну — не па сив ний спос терігач подій, в які втяг ну ли її
життєві об ста ви ни, а ак тив ний учас ник їх. По над те, вона впли ну ла на низ ку 
зна чи мих для сво го часу про цесів. Те тя на Іванівна була лю ди ною, кот ра
вхо ди ла до вузь кої гру пи ра дя нських інте лек ту алів, за якою в історії за -
кріпи ло ся ім’я “ви кон ро би пе ре бу до ви”.

Навіть у моїх істо ри ко-соціологічних пра цях я не при хо вую сво го за хва -
ту пе ред уче ним, чию творчість і чиє жит тя роз гля даю. Тим паче я не можу
за ли ша ти ся ака демічно не упе ред же ним те пер. Я по ва жав Те тя ну Іванівну
Зас ла вську як вче но го і, зна ю чи її чверть століття, мав мож ливість пе ре ко -
на ти ся в на й ви що му рівні її лю дських якос тей і відчу ти її гли бо ку жіночу
при ваб ливість.

Зроб ле не нею в дослідженні соціаль но-еко номічних про блем СРСР, а
пізніше — Росії на ле жить до на й ви щих до сяг нень су час ної російської со -
ціології. Зав дя ки її діяль ності на по саді Пре зи ден та Ра дя нської соціоло -
гічної асоціації соціологію після три ва лих років роз вит ку було виз на но са -
мостійною на укою. У про фесійній і суспільній діяль ності Зас ла вської чітко
про гля дається унікаль не поєднан ня ідеалів і ціннос тей, влас ти вих до ре во -
люційній російській інтеліґенції і по колінню “шес ти де сят ників”.

Опубліко вані ме му а ри Зас ла вської роз по чи на ють ся сло ва ми: “Я на ро -
ди ла ся 9 квітня 1927 року в Києві в сім’ї Івана Ва силь о ви ча і Те тя ни Ге -
оргіївни Кар по вих. Ця була одна із ба гать ох сімей, побічно зо бов ’я за них
фак том сво го ви ник нен ня ре во люції, — над то вже різни ло ся соціаль не по -
ход жен ня моїх батьків. Моя мама по хо ди ла з ви со коінтеліген тної про фе со -
рської сім’ї, а тато — із сім’ї фаб рич но го робітни ка і се лян ки”. Доля роз по ря -
ди ла ся так, що від ма те ри нської сім’ї Зас ла вська успад ку ва ла здібності до
по глиб ле ної на уко вої праці, від батьківської — по ва гу до се ля нської праці,
ува гу до жит тя села. У шість років Таня Кар по ва пішла до шко ли. Війна,
 евакуація зму си ли її швид ко по до рослішати, тим паче, що її мати за ги ну ла
21 лип ня 1941 року, під час пер шо го бом бу ван ня Мос кви. Нап рикінці 1942
року Таня по вер ну ла ся з ева ку ації до Мос кви, ек стер ном скла ла іспи ти за
се ред ню шко лу і всту пи ла на фізич ний фа куль тет МДУ. Поп ри всі відмінні
оцінки вона зро зуміла, що фізика — не її по кли кан ня, і пе рей шла з чет вер то -
го кур су фізфа ку на дру гий — еко номічно го. До кінця на вчан ня було здійс -
не но і вибір — на все жит тя — вив чен ня еко номіки села. “Зігра ли роль
гени”, — го во ри ла Те тя на Іванівна.

Пе релічу ва ти зроб ле не Зас ла вською не мож ли во, але якщо зовсім стис -
ло, то це — ство рен ня, раз ом з її учня ми і послідов ни ка ми, еко номічної
соціології — на пря му на уки, спря мо ва но го на аналіз усьо го ба га то маніття
впли ву еко номіки на жит тя суспільства. У 1965 році Зас ла вська ста ла док -
то ром наук, за три роки її об ра ли чле ном-ко рес пон ден том АН СРСР, а 1981
року — дійсним чле ном Академії наук. Про те є два піки у траєкторії її ба га -
торічної діяль ності, які не мож на не на зва ти. 1983 рік — зо ря ний для Зас ла в -
ської і зна чи мий в історії вітчиз ня ної соціології. На пред став ницькій кон фе -
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ренції в Но во сибірську вона пре зен ту ва ла до повідь про стан ра дя нської еко -
номіки. У ній було по ка за но без пер спек тивність тодішньо го гос по да рсько го 
ме ханізму і зроб ле но вис но вок про не обхідність кар ди наль ної пе ре бу до ви
соціаль но-еко номічних відно син. Учас ни ки кон фе ренції, які ксе ро копіюва -
ли або пе ре пи су ва ли текст від руки, пе ре да ва ли його колеґам. Бро шу ра з
тек стом до повіді одра зу була ви лу че на КДБ, але пара примірників опи ни ла -
ся на За ході; текст був там опубліко ва ний під на звою “Но во сибірський
маніфест”. Ши ро ка гро мадськість краї ни дізна ла ся про до повідь Зас ла в -
ської від “західних го лосів”. Світ по ба чив у ньо му знак при й дешніх змін в
СРСР. Знан ня ре аль но го жит тя на се лен ня краї ни, те о ре тичні вис нов ки, що
спов ни ли “Но во сибірський маніфест” яко юсь особ ли вою си лою, і муж ня
по ведінка в складній си ту ації зро би ли Зас ла вську не про сто відо мим со -
ціоло гом, а мо раль ним, гро ма дя нським ліде ром інтелігенції, яка не за бу ла
часів хру що вської “відлиги”.

Кінець 1980-х. У Кремлі по ча ли усвідом лю ва ти по тре бу в інфор мації
про став лен ня на се лен ня до кар ди наль них змін, що відбу ва ли ся в су спіль -
стві. Зас ла вська ніколи спря мо ва но не за й ма ла ся досліджен ням ма со вої
свідо мості й у той час ще жила в Но во сибірську, про те керівниц тво краї ни
мог ло лише їй довірити ство рен ня ВЦДГД. Ра зом з нею цей аб со лют но но -
вий і в на уко во му, і в політико-іде о логічно му плані інсти тут ство рю ва ли
Бо рис Андрійо вич Гру шин і Юрій Олек сан дро вич Ле ва да. ВЦДГД на межі
1980–1990-х років став пер шою “фаб ри кою” зі зби ран ня й аналізу да них про 
дум ки, суд жен ня лю дей, він дав по туж ний імпульс роз вит ку в країні опи ту -
вань гро ма дської дум ки і мар ке тин го вих досліджень.

Я знав об ста ви ни, за яких скла да ли ся різні періоди жит тя Зас ла вської,
мас штаб подій, в яких їй до ве ло ся бра ти участь, ба га то в чому виз на ча ю чи
пе ребіг їхньо го роз вит ку, знав імена лю дей, які зігра ли ва го му роль в її ста -
нов ленні як осо бис тості або про сто зустрілися на її життєвому шля ху, і
якось ска зав Те тяні Іванівні: “Ваше жит тя — осно ва для ро ма ну”. Вона по го -
ди ла ся і після де я кої па у зи до да ла: “Соціаль но-пси хо логічної дра ми”. Жит -
тя Те тя ни Іванівни зовсім не було ве лич ною хо дою до на уко вої сла ви. У
своїх спо га дах вона пи са ла, як ба га то горя, мук і навіть роз па чу було в її осо -
бис то му й у гро ма дсько му житті. Саме тут ключ до соціаль но-пси хо логічної
дра ми — ро ма ну, про який я доз во лив собі помріяти.

28 лю то го 2013 року я був у Москві на кон фе ренції пам ’яті Бо ри са Гру -
ши на, був дуже за й ня тий. Встиг лише вик рої ти пару го дин, дої ха ти до Бу -
дин ку вче них, де у мене була за пла но ва на зустріч із Во ло ди ми ром Ядо вим...
але там була і Те тя на Іванівна. Обійня ли ся, по го во ри ли, вона мене за пи та -
ла: “Може, за їде те до нас?” Пообіцяв на ступ но го разу...

Дуже сум но, коли друзі йдуть навіки...
БОРИС ДОКТОРОВ,

док тор філо со фських наук, США
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