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Світлої пам ’яті
Та ра сен ка Ва лен ти на Іва но ви ча (1940–2014)

Смер тю не все за вер шується...

11 квітня 2014 року ми про во ди ли в остан ню путь ди во виж ну лю ди ну,
лю ди ну, яка на справді була над зви чай ною в усьо му — у своєму осо бис то му
житті, у науці, у по е тичній твор чості, у вик ла дацькій ро боті, у міжо со -
бистісно му спілку ванні. Лю ди ну, пам ’ять про яку за ли шить ся жити в кож -
но му із нас на зав жди.

Його на укові інте ре си були не за вжди ориґіна льни ми (теорія і ме то до -
логія соціології, аґрар на соціологія, про бле ми укр аїнсько го села, сільсько го
соціуму, на уко во го інте лек ту), але за вжди но ва то рськи ми. Він умів знай ти
та кий ра курс, кот рий до ньо го ніхто не зна хо див і не досліджу вав. Так було
із діаг нос ти кою соціаль них ас пектів життєдіяль ності укр аїнсько го села і
його соціуму в період аґрар ної ре фор ми і після неї, так було із соціаль ною
іден тифікацією укр аїнсько го суспільства. Саме йому на ле жить но ва то рство 
у ви роб ленні ме то ди ки діаг нос ту ван ня про цесів соціаль них змін сільсько го
соціуму на підставі новітніх соціот ех но логічно го і соціоінже нер но го
підходів. Усе це не за ва жа ло йому бути справжнім універ си те тським про фе -
со ром — не за по са дою/зван ням, а за сут тю. Він був не замінним і не пов тор -
ним чле ном ка фед ри, ціка вим вик ла да чем, вірним дру гом своїх колеґ, на -
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став ни ком своїх (чу жих для ньо го в науці не було!) учнів. І та ким він за ли -
шить ся на зав жди.

Не всім на цій землі дано за ли ши ти після себе світлу пам ’ять. Це при та -
ман не лише доб рим і щед рим лю дям. Хоч би що ро бив Ва лен тин Іва но вич,
він ро бив це про сто, надійно і, го лов не, чес но. Він не бо яв ся вго лос ви мо ви -
ти те, про що мов ча ли ко ле ги. Його репліки, за пи тан ня і вис ту пи на засідан -
нях Вче ної ради, що їх він про мов ляв ти хим, ледь чут ним го ло сом, ніби вони
стар ту ва ли звідкілясь зда ле ку і на чеб то безвіднос но до об го во рю ва но го
пред ме та, зму шу ва ли за мов ка ти весь зал і, влас не, лу на ли наче грім се ред
яс но го неба. І за вжди він був ориґіна льним, не пов тор ним і до теп ним.

Сво го часу відо мий ра дя нський куль ту ро лог і літе ра ту роз на вець
Ю.М.Лот ман на пи сав: “Світ, в яко му ми жи ве мо, де далі більше воліє от ри -
ма ти на й важ ливіші цінності за на й де шев шою ціною. Це на га дує не вель ми
сумлінних шко лярів, котрі підгля да ють відповіді до за дач замість роз в’я зу -
ва ти їх са мо туж ки. Ми хо че мо от ри ма ти істи ну як най швид ше, як го тові че -
ре ви ки, зшиті на “нікого”. А істи на дається тільки ціною офіру ван ня на й до -
рож чо го. Влас не, здо бу ти істи ну мож на тільки ціною влас но го жит тя. Істи -
на не буває “для всіх і ні для кого”...”

Пов ною мірою це мож на ска за ти і про Ва лен ти на Іва но ви ча. Саме так
він ста вив ся до світу, саме так на вко лишній соціаль ний про стір впи су вав ся
в його влас ну онто логію.

Він утілю вав у собі ви со кий універ си те тський дух, що поєднує філо со -
фсько-соціологічну на уку і ви хо ван ня по чуттів, но ва то рський по шук і збе -
ре жен ня тра дицій, точність і зух валість, ака демічну строгість і ве се лу віль -
ність, сво бо ду і сміливість, відкритість світу і щиру вірність на род ним за са -
дам. Це була на про чуд по е тич на й лірич на на ту ра, чут ли ва, доб ра, пал ка і
вод но час не й мовірно со ром ’яз ли ва і скром на. Він як ніхто інший умів відчу -
ва ти лю дей, умів їм до по ма га ти, роз в’я зу ва ти про бле ми інших так, як власні, 
умів, вис лов лю ю чись затертою фра зою, “зна хо ди ти гол ку в копиці сіна” (це
сто су ва ло ся його учнів-аспірантів, його колеґ-співав торів). Він був мак си -
маліст і пер фекціоніст в усьо му — рідкісний дар, влас ти вий не ба гать ом. І все 
це не ви ма га ю чи под я ки і не за вжди її одер жу ю чи, але за вжди із відчут тям
сво го об ов’яз ку бути вдяч ним. За все. За будь-яку дрібни цю. Навіть про сто
за одну сторінку роз дру ко ва но го на при нтері тек сту.

“Він був лю ди ною в усьо му й за вжди. Я рівно го йому вже не спіткаю”.
Світла пам ’ять Ва лен ти ну Іва но ви чу.

ОЛЕНА ІВАНЕНКО,
кан ди дат філо со фських наук, стар ший на уко вий співробітник відділу

історії і теорії соціології Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

* * *

Не вірить ся в те, що Ва лен тин Іва но вич Та ра сен ко більше не ска же ба -
жа не і теп ле сло во “Привіт!” при зустрічі з колеґами, дру зя ми. Саме це сло во 
було на й у жи ванішим в його ети кеті вітан ня. Своєю плідною і ба га тог ран -
ною на уко вою діяльністю, яка охоп лю ва ла ши ро ке коло його на уко вих інте -
ресів, упо до бань та ідей, опред мет не них у його мо ног рафіях, стат тях у на -
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уко вих жур на лах та періодичній пресі, доз во ляє нам вис ло ви ти под умки те,
що Ва лен тин Іва но вич се ред нас живе і сьо годні й буде на зав жди з нами.
Його світлий об раз сумлінно го, відповідаль но го і пра цез дат но го, ав то ри тет -
но го на уков ця, доб ро зич ли вої лю ди ни буде слу гу ва ти взірцем для нинішніх 
і май бутніх на уковців-соціологів.

Зав дя ки ен цик ло пе дичній освіче ності й па но рам но му ба чен ню суті
склад них про цесів роз вит ку гу манітар но го знан ня, зок ре ма історії, теорії та
ме то до логії соціології за сто сов но до суспільства, яке болісно транс фор -
мується за умов пе рехідної еко номіки, його осо бис тий вне сок у цій ца рині є
за галь но виз на ним соціологічною спільно тою Украї ни.

На жаль, останніми ро ка ми Ва лен тин Іва но вич Та ра сен ко відчу вав пев -
ні не га раз ди зі ста ном здо ров ’я, але про дов жу вав інтен сив но пра цю ва ти над
втілен ням в жит тя своїх на уко вих ідей. Ви ко ну ю чи ве ли кий об сяг пе да -
гогічної ро бо ти, він пра цю вав інтен сив но, оскільки праг нув реалізу ва ти всі
за ду мані ним на укові пла ни.

Мені до ве ло ся тісно співпра цю ва ти з Ва лен ти ном Іва но ви чем Та ра сен -
ком у ви ко нанні на уко вих про ектів з пи тань соціологічної діаг нос ти ки
аґрар них ре форм в Україні та соціологічної діаг нос ти ки соціаль но го за хис -
ту  ук ра їнського на се лен ня. Ва лен тин Іва но вич Та ра сен ко, ма ю чи гли бокі
ко рені се ля нсько го ко заць ко го роду, не міг ли ша ти ся осто ронь склад них і
су перечлив их про цесів, які відбу ва ли ся в укр аїнсько му селі внаслідок упро -
вад жен ня не до лу гих аґрар них ре форм. Він був пер шим соціоло гом, який у
вис нов ках кни ги “Аґрар на ре фор ма в Україні (соціологічна діаг нос ти ка)”
(2007) кон ста ту вав: ре фор ми реалізо вані у формі аван тюр ної “ре во люції
зго ри”. Він мав мужність іти про ти течії у при нци по вих пи тан нях роз вит ку
соціологічної на уки, котрі дек ла ру ва ли ся де я ки ми псев до на у ков ця ми, які
були за вжди го тові вис ло ви ти “одоб рям-с” діям влади.

Ва лен тин Іва но вич на ле жав до ка те горії на уковців, які спро можні пра -
цю ва ти ефек тив но в си ту аціях ви ко нан ня не пе ред ба че них на уко вих за -
вдань (термінові за вдан ня вла ди тощо). Та кий ре жим на уко вої ро бо ти,
звісно, по тре бу вав ве ли ких інте лек ту аль них зу силь, осо бис тої са мо ор га -
нізо ва ності та дис ципліно ва ності. У цих пи тан нях керівниц тво Інсти ту ту
соціології за вжди довіряло Ва лен ти ну Іва но ви чу.

Ва лен тин Іва но вич Та ра сен ко док лав ба га то інте лек ту аль них і фізич -
них зу силь у підго товці до дру ку пер шо го в Україні ко рот ко го ен цик ло пе -
дич но го слов ни ка із соціології, який був ви да ний у 1998 році Укр аїнським
Цен тром ду хов ної куль ту ри. Його ви со ка мов на куль ту ра, ре дакційний хист 
і ви со кий на уко вий рівень соціоло га дали змо гу підго ту ва ти на на леж но му
рівні ґло сарій із соціології. Знач на час ти на слов ни ко вих ста тей інших ав -
торів має озна ки суттєвих на уко вих на пра цю вань Ва лен ти на Іва но ви ча. 

Ва лен тин Іва но вич Та ра сен ко відповідаль но ста вив ся до об ов’язків чле -
на Вче ної ради Інсти ту ту соціології. Він за вжди був уваж ним до пи тань, що
роз гля да ли ся на засіданні. Жод не засідан ня не про хо ди ло без його вис ту пу,
що за вжди спри я ло по шу ку на уко вої істи ни. Він мав стійкі світог лядні
орієнтації й ак тив ну життєву по зицію в суспільно му житті.
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У спілку ванні з людь ми він тяжів до сільської про сто ти. Три мав ся
скром но — ніколи не ска жеш, що він док тор наук, про фе сор, лю ди на ен цик -
ло пе дич но го ро зу му.

Не всі на укові ідеї, що рої ли ся в дум ках Ва лен ти на Іва но ви ча, вда ло ся
йому реалізу ва ти, але він встиг підго ту ва ти пле я ду кваліфіко ва них
соціологів (кан ди датів і док торів наук), які те пер ма ють упро вад жу ва ти в
жит тя його на укові ідеї, насліду ва ти при клад його гу ман ної й то ле ран тної
по ведінки з колеґами, не втом ної праці в по шу ках на уко вої істи ни не тільки
в ца рині те о ре тич но го знан ня, а й у сфері впро вад жен ня знань у ре аль ну
прак ти ку.

У день про щан ня при й шла ве ли ка кількість його колеґ, од но думців,
друзів, сту дентів, які в скор бот но му мов чанні про ве ли Ва лен ти на Іва но ви ча 
Та ра сен ка в остан ню путь.

Вічна пам ’ять лю дині, яка зве ли чи ла себе не втом ною пра цею на ниві на -
уко вої діяль ності, була мо раль ним взірцем і сповіду ва ла при нци пи лю дя -
ності та доб ро ти.

МИКОЛА САКАДА,
кан ди дат філо со фських наук,

 на уко вий співробітник відділу історії та теорії соціології
 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Нев том ний трудівник

Так само скром но, як жив, відійшов у Вічність наш до ро гий Ва лен тин
Іва но вич Та ра сен ко. У перші дні після цієї сум ної звістки не було слів, щоби
вис ло ви ти всю гаму по чуттів від утра ти цьо го помітно го соціоло га, не бай ду -
жо го гро ма дя ни на, чу до вої лю ди ни.

На ро див ся Ва лен тин Іва но вич 27 січня 1940 року в с. Гра барівка Пи ря -
ти нсько го ра йо ну Пол та вської об ласті в ро дині вчи телів. Мо ральні осно ви,
за кла дені в ро дині, сфор му ва ли його як пред став ни ка істин но на род ної
інтеліґенції. Ва лен тин Іва но вич на й мен шою мірою за мис лю вав ся про ат ри -
бу ти соціаль но го успіху, яв ля ю чи со бою рідкісний за те перішніх часів зра -
зок поєднан ня вроджено го гу манізму і вод но час інте лек ту аль ної муж ності.
При га дую, як на зламі 1992–1993 років він не став відзна ча ти при суд жен ня
йому сту пе ня док то ра соціологічних наук у фор маті бен ке ту, об ме жив шись
ча ю ван ням із чер во ним за кар па тським ви ном і тор том для співробітників
рідно го йому відділу соціаль них струк тур. Так само вправ но йому вда ло ся
уник ну ти офіціозу з на го ди сво го 70-літньо го ювілею. Його вирізня ли іс -
тин на без ко рис ливість, не по каз на пра ця. На засідан нях Вче ної ради він за -
зви чай об и рав місце у кінце вих ря дах зали, в ку точ ку. Його ти хий го лос,
утім, чули і — настільки без до ган ною була логіка його вис новків і настільки
гли бо ки ми — знан ня й не тривіаль ни ми — за пи тан ня до ора торів. В.І.Та ра -
сен ко не при хо ву вав своїх лівих політич них по глядів, що за умов ма со вої ан -
ти ко муністич ної хвилі не спри я ло кар’єрі (ко лись, на прикінці 1990-х за
сміливі статті в ча со пи су “Віче” його навіть вик ли ка ли в “орга ни”), про те він 
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не на в’я зу вав своїх уяв лень опо нен там. Він був справжнім ко муністом (пе -
ре бу вав у ла вах КПУ із квітня 1974 року і до кінця своїх днів), і якби та ких
лю дей се ред ко муністів у 1991-му в Україні було більше, ми б, на пев но,
жили в на ба га то щас ливішому суспільстві.

Філо соф за освітою, аналітик за скла дом ро зу му, пе да гог за по кли кан -
ням, Ва лен тин Та ра сен ко був і мо раль ним ав то ри те том для кількох по -
колінь укр аїнських соціологів. Ба гаті те о ре тичні знан ня й за галь но лю дська
еру диція Ва лен ти на Іва но ви ча втіли ли ся у ба гать ох на й ви щою мірою на -
уко во обґрун то ва них пра цях — книг, ста тей, усних вис тупів на на уко вих
кон фе ренціях і засідан нях круг лих столів. Його кни га (у співав торстві з
О.Іва нен ко) “Проб ле ма соціаль ної іден тифікації укр аїнсько го суспільства
(соціот ех но логічна па ра диг ма)” (2004) місти ла гли бо кий аналіз ста ну то -
дішньо го укр аїнсько го суспільства й уроків пер шо го по стра дя нсько го де ся -
тиліття роз вит ку краї ни після руй нації СРСР. Якби його оцінки та вис нов -
ки були сприй няті або при наймні осяг нені політич ним кла сом, Украї на, ма -
буть, мог ла б уник ну ти кри ва во го варіанта своєї історії у 2014 році. Хоч би
про що він пи сав — про куль ту ру спо жи ван ня, про дозвілля мо лоді, про пе -
ре ва ги тве ре зо го спо со бу жит тя, про аґрар ну ре фор му в Україні тощо — він
ба чив за су хи ми циф ра ми ста тис ти ки і соціологічних да них ре альні про бле -
ми людей.

 Про фе сор Та ра сен ко дав путівку у світ на уки дуже ба гать ом лю дям. Усі
ав то ри, кому була потрібна ре цензія на свою пра цю, зна ли, що Ва лен тин Іва -
но вич ніколи не відмо вить, його вер дикт буде арґумен то ва ним і доб ро зич -
ли вим, а кри тичні за ува жен ня — доб ри ми і по вчаль ни ми. Він сумлінно, не -
фор маль но три ва лий час за й мав ся із си лою-си лен ною аспірантів (та й із
док то ран та ми теж). Пам ’я таю, мене вра зи ла його дум ка, що дис ер тація, под -
а на до за хис ту, є не лише пло дом зу силь здо бу ва ча на уко во го сту пе ня, а й,
окрім того, наслідком ко лек тив ної ро бо ти відділу (ка фед ри), співтвор чості
колеґ і дис ер тан та. Хотілось би сподіва ти ся, що ті док то ри і кан ди да ти наук,
у чиїх тек стах діста ли відоб ра жен ня інте лект і душа Ва лен ти на Іва но ви ча,
змо жуть віддя чи ти йому тим, що, своєю чер гою, так само без ко рис ли во до -
по мо жуть мо ло дим уче ним з офор млен ням їхніх робіт.

 Ва лен тин Іва но вич пішов з жит тя, спов не ний твор чих за думів, не при -
пи ня ю чи пра цю ва ти до останніх днів. Він про сто чес но ро бив свою спра ву,
ніс лю дям доб ро і світло, до по ма гав усім і за вжди. Маю не пе ре бор не відчут -
тя, ніби от-от відчи нять ся двері, і він, делікат ний, ледь лу ка во при мру же -
ний, з’я вить ся в ко ри дорі. На дум ку спа да ють по е тичні ряд ки:

“Не го во ри с тос кой: их нет;
Но с бла го дар нос тию — были”.

(В.А.Жу ко вський)

ОЛЕКСІЙ БЄЛЄНОК,
співробітник відділу соціаль них струк тур Інсти ту ту соціології НАНУ
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* * *

Сьо годні, за доби не ке ро ва ної урбанізації, коли на землі, яка го ду ва ла
нас і спов ню ва ла кож но го з нас життєвої енергії, не мов гігантські по ган ки,
ви рос та ють ба га то по вер хові бу дин ки-му раш ни ки, об не сені пар ка на ми
особ ня ки, подвір’я яких суцільно за ас фаль то вані, особ ли ву по ва гу вик ли -
ка ють люди, котрі, всу пе реч за галь но му пси хо зу, за кли ка ють до збе ре жен ня 
ге но фон ду лю дсько го суспільства, осно вою яко го є село і його не пов тор ний
соціум.

До та ких лю дей на ле жить Уче ний, Інтеліґент, Ро ман тик, Лю ди на — Ва -
лен тин Іва но вич Та ра сен ко, який пішов від нас, але яко го ми, без тіні
сумніву, мо же мо на зи ва ти Гуру укр аїнських соціологів-аґрар ників. Ва лен -
тин Іва но вич весь свій по туж ний інте лект, усю свою душу вкла дав у вив чен -
ня сільсько го соціуму, жит тя про стих сільських тру дарів, яких ми час то
сприй маємо ли шень як ви роб ників еко логічно чис тих про дуктів для нас —
го ро дян.

За чверть століття спілку ван ня й спільної ро бо ти ми — учні та послідов -
ни ки Ва лен ти на Іва но ви ча — зро зуміли, що це його праг нен ня — не про сто
ба жан ня утри му ва ти паль му пер шості на пев но му на уко во му на прямі, а
три во га і біль за долю суспільства, кот ре на ма га ють ся пе ре крої ти за імпор т -
ним зраз ком і по до бою, за бу ва ю чи про одвічне наше при зна чен ня, про наше
коріння від часів Київської Русі.

Сила вче но го — у його пра цях, у школі, яка на ба га то років пе ре жи ває
сво го фун да то ра, але про дов жує його жит тя і звер шен ня. Тому, поділя ю чи
скор бо ту втра ти, хочу ска за ти: для нас — Ва ших учнів і послідов ників — Ви,
Ва лен ти не Іва но ви чу, живі, і жит тя Ваше про дов жить ся в нашій ро боті за -
для роз вит ку тих ідей, які Ви об сто ю ва ли і яки ми зба га чу ва ли науку.

ВІКТОР ЧИГРИН,
док тор соціологічних наук, про фе сор,

 завіду вач ка фед ри соціології і соціаль ної філо софії
 Таврійсько го національ но го універ си те ту імені В.І.Вер на дсько го

* * *

Смерть Ва лен ти на Іва но ви ча Та ра сен ка — важ ка втра та, якої за знав не
лише ко лек тив фа куль те ту соціології Київсько го національ но го універ си -
те ту, а й уся укр аїнська соціологічна спільно та.

Від 1994 року Ва лен тин Іва но вич Та ра сен ко пра цю вав у Київсько му
національ но му універ си теті імені Та ра са Шев чен ка, де до 2006 року очо лю -
вав ка фед ру теорії та історії соціології, а пізніше  — й до кінця жит тя —   ви -
кладав сту ден там свої ав торські кур си: “Соціологію знан ня”, “Спеціальні
соціологічні теорії”, “Пізна вальні тех но логії в соціології”, “Ме то ди ку вик ла -
дан ня соціології”.

Його світлий об раз має за ли ши ти ся в пам ’яті при й дешніх по колінь  ук -
ра їнських соціологів як кла си ка вітчиз ня ної соціології. Це був не про сто
справжній про фесіонал, відо мий про фе сор, чу до вий, улюб ле ний сту ден та -
ми вик ла дач. Та пе ре дусім він був лю ди ною. Лю ди ною з ве ли кої літери: про -
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стою і вод но час спра вжньою, відвер тою і відкри тою, з доб рим та чуй ним
сер цем і особ ли во гос трим по чут тям спра вед ли вості.

Нам за вжди бра ку ва ти ме Ва лен ти на Іва но ви ча. З його ка вер зни ми за -
пи тан ня ми, над яки ми до во ди лось за мис лю ва ти ся не лише сту ден там, а й
зрілим на уков цям, із муд ри ми на ста но ва ми та по ра да ми, які за вжди були у
ньо го для кож но го, із чу до вим по чут тям гу мо ру та гли бо ки ми по гля да ми на
досліджен ня укр аїнсько го суспільства.

Для тих, хто його знав, і, ма буть, для на ших на ступ ників він за вжди буде
взірцем Соціоло га і Гро ма дя ни на, на уков цем, який гос тро пе ре жи вав за
долю вітчиз ня ної соціології та укр аїнсько го суспільства.

Вічна пам ’ять Ва лен ти ну Іва но ви чу!

Ко лек тив фа куль те ту соціології
 Київсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка
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