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ПАМ’ЯТІ КОЛЕҐИ

Пам ’яті Андрія Ми ко ла йо ви ча Алексєєва
(22 лип ня 1934 — 29 ве рес ня 2017)

Украї на і українські соціоло ги втра ти ли ве ли ко го дру га — ви дат но го
російсько го соціоло га і публіцис та Андрія Алексєєва.

Про те, якою була ця унікаль на лю ди на і вче ний, роз повіда ють друзі й
колеґи з Украї ни, США і Росії.

На спо мин про Андрія Алексєєва

Відхід Андрія — ве ли ка втра та для російської й укр аїнської соціології, а
для мене осо бис то це не поп рав на втра та близь кої лю ди ни. Я не пам ’я таю,
коли і як по зна йо мив ся з Андрієм Алексєєвим, але, га даю, років 40 тому. На -
пев но це було 1975-го, коли я при їхав у Ленінград на кон фе ренцію із соціо -
логії те ат ру. Чого тільки не було за ці роки! Звільнен ня Алексєєва з ро бо ти,
об шу ки КДБ, вик лю чен ня з партії, з Ра дя нської соціологічної асоціації, зі
Спілки жур налістів, бо роть ба за публікації на за хист Андрія в “Ли те ра тур -
ной га зе те”, в “Огонь ке” і т.д., і т.п.

Віра Андрія в мо ральні іде а ли, при нци повість, мужність над и ха ли, хоча
са мо му насліду ва ти його при клад було вкрай важ ко.

Хто зда тен ста ви ти на собі ек спе ри мен ти, що за гро жу ють втра тою ціка -
вої на уко вої праці, втра тою за рпла ти і не а би я ки ми не приємнос тя ми з  не -
передбачуваними наслідка ми? На ве ду один із не знач них епізодів ро бо ти
Андрія Алексєєва на за воді, де він пра цю вав кілька років, здійсню ю чи вклю -
че не спос те ре жен ня (або, рад ше, спос те ре жу валь ну участь). Андрія вик ли -
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ка ли до пар тко му за во ду. Хто жив у ці роки, пам ’я тає роль пар ткомів,
будь-яка “нор маль на” лю ди на все кине й не гай но з’я вить ся за вик ли ком.
Алексєєв, утім, пе ре дає до пар тко му, що згідно із чин ним на за воді реґла -
мен том він може з’я ви ти ся ли шень після закінчен ня ро бо ти. Йому тре ба бу -
ло пе ревірити, наскільки ре альні нор ми по ведінки працівників відрізня -
ють ся від фор маль них норм, закріпле них у на ка зах і нор ма тив них до ку мен -
тах. При цьо му він не бо яв ся на лаш ту ва ти про ти себе мо гут ню організацію.
На мене ек спе ри мен ти Андрія із влас ним жит тям спра ви ли силь не вра жен -
ня, і 1982 року я на пи сав сце нарій те левізійно го фільму “Вклю че не  спо -
стере ження”, в яко му ви ко рис то ву вав деякі сю же ти цієї сторінки жит тя
Андрія (на жаль, фільм так і не вда ло ся вклю чи ти до планів Дер жте ле радіо
Украї ни).

Анексія Кри му і війна на Дон басі для мене і моїх друзів ста ли шо ком, у
це не мож ли во було повірити, і досі все це по га но вкла дається в го лові. Під
час Май да ну моя ком панія (Київський міжна род ний інсти тут соціології)
про ве ла три опи ту ван ня на Май дані, я і сам був на Май дані й по півдня чи -
тав і ди вив ся різно манітні ЗМІ, пи сав статті про Май дан, чис ленні зна йомі
роз повідали мені про ті чи інші події, у яких вони бра ли участь. І коли рап -
том мені те ле фо нує один мій мос ко вський зна йо мий, дуже ро зум на й тя му -
ща лю ди на, і цілком серй оз но на підставі інфор мації російських те ле ка налів 
по чи нає по яс ню ва ти, що на справді ста ло ся у Києві — впо ру збо же воліти. І
вже не ро зумієш — ти збо же волів чи світ збо же волів і що вза галі відбу -
вається. І тільки спілку ван ня з Андрієм (і ще де я ки ми мої ми російськи ми
дру зя ми) до по мог ло роз ста ви ти все по місцях. Але з Андрієм ми спілку ва -
ли ся найбільше, і його блог да вав змо гу якось орієнту ва ти ся в російських
подіях, ба га то в чому ми ба чи ли Росію його очи ма. На щас тя, ви я ви ло ся, що
наші по гля ди і на російські і на українські події дуже близькі.

За 40 років спілку ван ня я зро зумів, що можу цілком довіряти без до -
ганній мо ральній по зиції Андрія й ко рис ту ва ти ся його оцінка ми як ком па -
сом. Ідеть ся не тільки про суспільні події, а й про осо бисті, про лю дей, з яки -
ми мені потрібно було спілку ва ти ся; трап ля ли ся си ту ації, в яких він мене
підтри мав і до поміг. І сум но усвідом лю ва ти, що я вже не буду раз на кілька
днів от ри му ва ти дружній лист із роз повіддю про якісь події чи з по си лан ням 
на чер го ву публікацію у блозі. 

Во ло ди мир Паніотто (Київ)

Андрій Алексєєв поєднав соціаль не пізнан ня
з мо раль ни ми імпе ра ти ва ми

Андрій Ми ко ла йо вич Алексєєв на ро див ся 1934 року в Ленінграді. До
шко ли пішов у 9 років, одра зу в 3-й клас, а за півро ку — у 4-й. Зо ло тий ме -
даліст, він при вступі до філо логічно го фа куль те ту ЛДУ под ав до при й маль -
ної комісії свідоц тво про на род жен ня (йому ще не ви пов ни ло ся 16 років) і
атес тат зрілості з п’ятірка ми з англійської, фран цузь кої та німець кої мов.
Закінчив він слов ’я нське відділен ня, але його за хо пи ла гро ма дська діяль -
ність, сту д ентський будівель ний рух, і тому од но час но він здо був жур -
налістську освіту. Був відмінни ком-ак тивістом, сталінським сти пендіатом.
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Знач но пізніше, зга ду ю чи ми ну ле, Алексєєв на звав себе “пра вовірним ком -
со моль цем”.

У 1950–60-ті роки, пра цю ю чи в ленінградській мо лодіжній га зеті, Алек -
сєєв був “співа ком” руху за ко муністич не став лен ня до праці й по час ти “ви -
нахідни ком” бри гад ко муністич ної праці. Щоб кра ще пізна ти ви роб ниц тво,
Алексєєв на три роки стає робітни ком, потім по вер тається в га зе ту, і його
кар’єра успішно роз ви вається. Про те не вдовзі його про фесійна іден ти фіка -
ція роз хи та ла ся, роз ча ру ван ня в жур налістській діяль ності по гли би ло ся,
ви ник ли серй озні політико-мо ральні конфлікти з га зет ним керівниц твом.
Се ре ди на 1960-х, він уже про чи тав низ ку соціологічних кни жок, був зна йо -
мий із кілько ма ленінгра дськи ми соціоло га ми і всту пив до аспіран ту ри фа -
куль те ту жур налісти ки ЛДУ. Алексєєв одним із пер ших у країні по чав роз -
роб ля ти про бле ма ти ку соціології пре си, шир ше — за собів ма со вої ко му -
нікації. У 1970 році він успішно за хи щає кан ди да тську дис ер тацію. Період
“учнівства” за вер ше но, жур наліст став соціоло гом. Його вчи те ля ми були:
Во ло ди мир Ядов, Во ло ди мир Шубкін і Во ло ди мир Шля пен тох. Обми ну ба -
га то чого. У 1980 році, вже як сфор мо ва ний уче ний, Алексєєв зно ву пе ре тво -
рюється на робітни ка, стає на лад ни ком склад но го вер ста та. Але дослід -
ниць ку ро бо ту про дов жує.

По пер вах усе, що він ро бив, сто су ва ло ся соціології праці, і його вис нов -
ки мали кри тич ний ха рак тер. Але од но го “чу до во го” дня в його квар тирі
 зробили об шук із ви га да но го при во ду. Міліція не за ба ром виз на ла “по мил -
ку”, але всі його що ден ни ки, лис ти, ма теріали спос те ре жень було пе ре да но
в орга ни дер жбез пе ки. КДБ по чав шу ка ти підтвер джен ня ан ти дер жав ної
діяль ності Алексєєва. “Шкідни ка”, “са бо таж ни ка” і “шпи гу на” вик лю чи ли з
лав КПРС, зі Спілки жур налістів і Ра дя нської соціологічної асоціації. Але
при й шла пе ре бу до ва, і ба га то про що у став ленні до праці, про яке пи сав
Алексєєв, за го во ри ли відкри то, жур налісти підтри ма ли бо роть бу Алек -
сєєва за віднов лен ня в партії. Його відно ви ли, але він одра зу і доб ровільно
вий шов. Часи зміню ва ли ся, Алексєєв по вер нув ся в Академію наук.

Пе рей де мо на сторінку праць Алексєєва на по рталі socioprognoz.ru, у
цих пра цях — його жит тя, спра ва і його ме то ди. У чо тирь ох то мах “Дра ма -
тич ної соціології і соціологічної ау то реф лексії” (2002–2005) відоб ра же но
ви роб ни чий і на уко вий досвід ба гать ох років вклю че но го спос те ре жен ня і
спос те ре жу валь ної участі на ви роб ництві. За де сять років було підго тов ле -
но три томи “З не опубліко ва них розділів” (2012) і на прикінці літа того року
вий шли дру ком чо ти ри із за ду ма них семи книг “Після Мілленіуму”. Це  по -
дарунок Алексєєва собі і нам до його не дав ньо го 83-ліття. У пре ам булі до
остан ньої ве ли кої публікації за зна че но: “На відміну від відо мих ка нонів на -
уко вої мо ног рафії, ця пра ця являє со бою сю жет но ви бу до ва ний “соціоло -
го-дра ма тургічний” твір, де ре зуль та ти досліджен ня по ста ють не як го тові, а
як такі, що роз ви ва ють ся в про цесі їх от ри ман ня. Сю же тотвірним еле мен -
том є зга да ний на тур ний ек спе ри мент — “спос те ре жу валь на участь” соціо -
ло га в соціаль них про це сах, що підля га ють досліджен ню, хоч би що то
було — ви роб ни че, на уко ве чи суспільне жит тя”.

2010 року вий шли дру ком чо ти ри томи А.М.Алексєєва і Р.І.Лен чо -
всько го під спільною на звою “Про фесія — соціолог...”.
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Алексєєв так пре зен ту вав цю пра цю: “Про по но ва на кни га має при наймні
три мети: до ку мен таль но-опи со ву, аналітич ну і ме то до логічну. Пер ша по ля -
гає в тому, щоб до ку мен таль но відоб ра зи ти, яко мо га повніше й об’єктивніше,
кон крет ну осо бистісно-ціннісну та про фесійно-орга ніза цій ну колізію в од но -
му з російських ака демічних інсти тутів, а саме: у пе тер бу рзько му Со ціо -
логічно му інсти туті РАН (СІ РАН). Дру га — спро ба на цьо му й інших при -
кла дах по ка за ти, зок ре ма, шля хом вклю чен ня аналітич них ма теріалів, що на -
ле жать різним ав то рам, деякі універ сальні соціальні ме ханізми су час но го на -
уко во го (а пев ною мірою й шир ше — суспільно го) жит тя. Тре тя пе ре дба чає
под аль ше роз роб лен ня і реалізацію ідей акціоністської гілки соціології, зок -
ре ма, тих її різно видів, що пре зен то вані по нят тя ми спос те ре жу валь на участь,
дра ма тич на соціологія, ек зис тенціаль на ко му ніка ція тощо”.

А весь цей ба га то том ник віддзер ка лює фун да мен таль не ба га торівне ве
досліджен ня, в яко му ви яс крав люється унікаль на осо бистість Андрія Алек -
сєєва і його за глиб леність у пізна ва ний світ. Йому — як нікому іншо му в
нашій соціології — вда ло ся поєдна ти соціаль не пізнан ня з мо раль ни ми
імпе ра ти ва ми. Його мо ральні нор ми, і пе ре дусім — став лен ня до своєї праці,
були про дов жен ням по нять про честь, влас ти вих тру довій дво рянській і
різно чинній російській інтелігенції, і ре зуль та том мірку вань над уро ка ми
ви дат них уче них і гу маністів Альберта Швей це ра, Олексія Олексійо ви ча
Ухто мсько го та Олек сан дра Олек сан дро ви ча Любіщева. Їх Андрій Алек -
сєєв виз на вав “учи те ля ми жит тя”.

Спад щи на Андрія Ми ко ла йо ви ча Алексєєва — ве ли чез на. Роз мов ляв
він тихо. Але при слу ха ти ся до його слів — не обхідно...

Бо рис Док то ров (США)

Стійка на ру ках на краю прірви

От і по про ща ли ся ми з до ро гим Андрієм Ми ко ла йо ви чем Алексєєвим,
відо мим піте рським жур налістом і соціоло гом, який пішов від нас на по чат -
ку сво го 84-го року жит тя. Одна че в цій до волі узви чаєній фразі за ма ло
місця, аби вмісти ти те, що було в житті ве ли кої лю ди ни й у житті тих, хто
при й шов зга да ти події, по в’я зані з нею. І от чому.

Сло ва — соціолог, жур наліст — май же нічого не го во рять про ньо го.
Андрій Ми ко ла йо вич — ав тор і реаліза тор ме то ду спос те ре жу валь ної учас -
ті, який і зро бив його справжнім знав цем сили-си лен ної життєвих не га -
раздів, і до по ма гав ба гать ом у їхньо му життєвому шля ху, і пе ре тво рив цих
ба гать ох на його друзів.

Про те сло ва “ме тод спос те ре жу валь ної участі” май же нічого не ска жуть
лю дям, котрі не були зна йомі з Алексєєвим. А в житті було так — із кабінету
вче но го Андрій Ми ко ла йо вич пішов у слю сарі на “Поліграф маш”, щоби, з
од но го боку, пе ревірити свої вис нов ки на прак тиці, а з іншо го — по чер пну ти
з ре аль но го жит тя те, що йому ста не у при годі в науці. І про цей фе но мен
наше те ле ба чен ня, підпо ряд ко ва не тоді КПРС, зня ло і по ка за ло фільм —
уже на по чат ку доби пе ре бу до ви.

У ті часи він з колеґами-на уков ця ми провів досліджен ня з теми — чи
потрібні країні зміни, чим фак тич но на уко во пе ре дба чив пе ре бу до ву. А з
колеґами зі слю сар ної спра ви настільки “за дол бал” партійне керівниц тво

230 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 4

Пам ’яті колеґи



ви мо га ми дот ри ман ня норм партійно го жит тя, що вони до мог ли ся вик лю -
чен ня рев но го слу жи те ля ідеям ко мунізму з лав КПРС.

На одній із сімей них світлин я по ба чив ек спе ри мент, що його та кож
провів на собі Андрій Ми ко ла йо вич у мо лоді роки і від по вто рен ня яко го я
за стерігаю будь-кого з моїх чи тачів. На фото — гори, об рив у прірву, на краю
яко го на ру ках стоїть Алексєєв. Вза галі вста ти у стійку на ру ках у вузь ко му
місці й по вер ну ти ся з неї на ноги на те саме місце може тільки доб ре на тре -
но ва ний гімнаст. У го рах це знач но не без печніше — там і повітря розрідже -
не, і не рви ма ють бути залізни ми, і легіт може здійня ти ся та кий, що ані тре -
ну ван ня, ані залізні не рви не до по мо жуть.

Про те в житті А.М.Алексєєв ба га то раз ста вив себе в таку си ту ацію,
звідки важ ко було вий ти без серй оз них утрат. На мою дум ку, саме знан ня
жит тя йому до по ма га ло. За зв’яз ки з дис и ден та ми, та й за на уко ву пра цю
при див ля ли ся до ньо го “орга ни”, були об шу ки, але не по са ди ли. Він доб ре
знав пра ви ла на шої краї ни-в’яз ниці — не вір, не бійся, не про си, й до в’яз ниці
не по тра пив, і нас постійно учив при наймні пи са ти так, щоб не було зачіпок.
І цьо го року я чув від Андрія Ми ко ла йо ви ча: “Во ло дя, я вип ра вив Ваш
текст — не хочу “за гриміти” раз ом із Вами, повідом ляй те мене про всі ви пад -
ки його ви ко рис тан ня”.

Пишу це, і міркую — що в моїх ряд ках підпра вив би Андрій Ми ко ла йо -
вич — як жур наліст і зна вець жит тя — аби моя дум ка кра ще дійшла до чи та -
ча. Він не одно ра зо во так вчи няв, оскільки я час то-гус то був вель ми різким у
суд жен нях та оцінках, але з його прав ка ми я ба га то ра зо во по год жу вав ся —
справді, така різкість може відвер ну ти чи та ча в його ба жанні озна йо ми ти ся
з тек стом до кінця.

Тому не пішов з мого жит тя Алексєєв, як не піде з жит тя тих, хто знав
його.

Во ло ди мир Бєля ков (Росія)
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