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Во ло ди ми рові Паніотто — 60!

Ша нов ний Во ло ди ми ре Іллічу!
Від щи ро го сер ця вітаємо Вас із Ва шим Но вим ро ком і з но вим, Сьо мим де ся -

тиліттям Ва шо го життєвого шля ху, відзна че но го пло да ми Ва ших май же піввіко вих
твор чих зу силь.

У нас дуже ба га то спо гадів про зустрічі з Вами в різні роки Ва шо го  життя.
Один із нас при га дав, що впер ше по ба чив Вас май же со рок років тому на семіна -

рах Ми ко ли Ми хай ло ви ча Амосова з ев рис тич но го мо де лю ван ня в Інсти туті кібер -
не ти ки, і ще тоді по чув від Вас на про чуд про ник ливі суд жен ня сто сов но зна чен ня
ма те ма тич но го мо де лю ван ня для соціології.

Інший колеґа при га дав, як Ви, дип ло мо ва ний ма те ма тик, при й шли в соціологію 
на по чат ку 1970-х років, за доби вель ми не спри ят ли вої для суспільних наук, коли
не по руш ною істи ною вва жа ло ся, що єдино на уко вою соціологією є істмат. А так
звані “кон кретні соціологічні досліджен ня” мали підтвер джу ва ти до сяг нен ня
“ реального соціалізму”, про зор ливість рішень остан ньо го пле ну му ЦК КПРС і
геніальність чер го во го ґен се ка. Але Вам  пощастило. Ва шим керівни ком став один із
пер ших організа торів соціо логічних досліджень в Україні Вілен Пи ли по вич Чор но -
во лен ко. Під його кри лом Ви роз по ча ли соціологічні досліджен ня ма лих груп, і
Ваша кан ди да тська дис ер тація вик ли ка ла в од но го з колеґ-гу манітаріїв, які при -
скіпли во сприй ма ли праці “ма те ма тич них ва рягів”, своєрідне ре зю ме: “дис ер тація
за ли шає приємний осад”. Це був справжній успіх. І по ча ток низ ки под аль ших Ва -
ших успіхів у соціології.

Одна з колеґ при га да ла, що, коли була юною сту ден ткою, впер ше по ба чи ла Вас
як вик ла да ча май же чверть століття тому. Не ма ю чи жод но го уяв лен ня про ком п’ю -
тер не мо де лю ван ня для соціології, як і до волі відда ле не уяв лен ня про соціологію
вза галі, із за хоп лен ням сприй ма ла Ваші за нят тя з ви ко рис тан ня про гра мо ва но го
мікро каль ку ля то ра для об чис лень де я ких індексів і по каз ників. За раз це видається
ку мед ним, але тоді це був пе ре до вий рубіж вітчиз ня ної соціології, на яко му Ви сто я -
ли і який, за вдя ки Ва шим зу сил лям, так швид ко роз ши рю вав ся, що в де я ких ме то до -
ло го-ме то дич них ас пек тах ми пе ре ста ва ли відчу ва ти нашу відсталість від світо вої
соціології.

Ми всі доб ре пам ’я таємо, що в Україні ніхто не зро бив за ці роки стільки,
скільки Ви, щоб за без пе чи ти на ших соціологів адек ват ни ми ме то да ми ем пірич них
досліджень, щоб озброї ти їх тим інстру мен тарієм, без яко го не до сяг ти ви со кої
якості соціологічної інфор мації. І не лише тим, що Ви за по чат ку ва ли роз роб лен ня
ме тодів соціологічних досліджень спер шу у відділі соціології Інсти ту ту філо софії, а
потім — у ство ре но му за Ва шої участі Інсти туті соціології АН Украї ни. І не лише
тим, що на вчаєте та ких ме тодів сту дентів-соціологів уже по над чверть століття. Але
й, особ ли во, тим, що на пи са ли книж ки, за яки ми опа но вує ме то ди досліджень уже не 
одне по коління соціологів. І тим, що п’ят над цять років тому пе ре бра ли на себе доб ру 
по ло ви ну ро бо ти з організації в на шо му універ си теті, у Києво-Мо ги лянській ака -
демії ка фед ри соціології. А ще тим, що, по при всі фіна нсові спо ку си вітчиз ня ної
соціології, й далі про дов жуєте дуже не лег ку вик ла даць ку пра цю, як і раніше за ли ша -
ю чись одним із на й у люб леніших і на й ша но ваніших сту ден та ми “жи вих” кла сиків
су час ної соціології.
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Ми пам ’я таємо, як ба га то Ви зро би ли за ці роки, щоб за без пе чу ва ти Украї ну,
всіх зацікав ле них лю дей об’єктив ною й прав ди вою інфор мацією в усіх си ту аціях,
коли таку інфор мацію над а вав гро ма дськості Київський міжна род ний інсти тут
соціології, ди рек то ром яко го Ви пра цюєте вже п’ят над ця тий рік поспіль. І ми ніколи 
не за бу де мо, що на цій по саді Ви — ні в яких, навіть на й важ чих політич них си ту -
аціях, — жод но го разу не підда ли ся тим, хто на ма гав ся ви ко рис то ву ва ти КМІС,
інфор мацію, яку він зби рав у пе ребігу пе ре дви бор чих кам паній та в ек зит-по лах у
дні ви борів — для об ма ну лю дей.

Ми пишаємося тим, що пра цюємо раз ом із та ким та ла но ви тим соціоло гом, чес -
ною лю ди ною, не втом ним трудівни ком і не бай ду жим гро ма дя ни ном на шої краї ни,
яким Ви ви я ви ли себе у на й важ чих вип ро бу ван нях упро довж цих років.

Щас ли вих і дов гих Вам но вих років і де ся тиліть, відзна че них здо ров ’ям і ро -
зумінням із боку не бай ду жих для Вас лю дей!

Від усієї ка фед ри соціології Національ но го універ си те ту
 “Києво-Мо ги ля нська ака демія” Ваші колеґи:

СВІТЛАНА ОКСАМИТНА, ВОЛОДИМИР ОССОВСЬКИЙ, ВАЛЕРІЙ ХМЕЛЬКО

* * *

Во ло дя, до ро гий!
Я ско рис тав ся цим воісти ну зна мен ним у житті однієї лю ди ни, але зовсім ба -

наль ним у бутті лю дства при во дом  (адже щод ня де сят кам ти сяч лю дей у всьо му
світі вдається до жи ти до цієї дати), щоб відреф лек су ва ти: а що, влас не, зна чить Во -
ло дя Паніотто в моєму житті? На жаль, більшість із нас (я, при наймні) не пе рей ма -
ють ся та ки ми пи тан ня ми сто сов но на вко лишніх лю дей без спеціаль ної на го ди. А
шко да — це до по мог ло б нам більше дізна ти ся про са мих себе.

Я на пи сав перші сло ва і рап том збаг нув, що вони аб со лют но хибні, бо якщо така
подія є зна мен ною лише для са мої лю ди ни, то вона якось не так про жи ла своє жит тя.
(Дуже силь не вра жен ня спра ви ло на мене в юності оповідан ня, в яко му си вий
дідусь, що вми рає, зга дує події сво го жит тя і не може при га да ти нічого зна чу що го,
крім того, що в ди тинстві його вку сив со ба ка.) Ма буть, у тому й щас тя та ких лю дей,
як ти, що події тво го жит тя важ ливі не лише для тебе, а й для цілого (і чи ма ло го) кола 
інших лю дей, при чо му век тор цих подій для них і для тебе той са мий. Я маю на увазі,
що все по зи тив не, радісне, що відбу вається у твоєму житті, сприй мається ними як
по зи тив не чи радісне — і на впа ки. При цьо му всі вони (ми) впев нені, що так само й
ти сприй маєш події в їхньо му (на шо му) житті.

Тож що ти таке в моєму житті? На пев но, у різні його періоди — різне, але за раз (я 
відреф лек су вав це до волі точ но) — ти стри жень моєї нос тальгії за всім доб рим, що
було в на шо му про фесійно му житті в Ра дя нсько му Союзі.

Мож ли во, те, що ми, свідомо чи внаслідок спе цифіки ба зо вої освіти, за й ма ли ся
май же не охоп ле ною іде о логією ца ри ною соціології, до по мог ло ство ри ти пев не про -
фесійне бра тство “ме то до логів”. Об’єкт на шої на уко вої діяль ності нас рад ше об’єд -
ну вав, ніж роз’єдну вав. До того ж, як на мене, в са мо му цьо му братстві за па ну ва ла
див на ат мос фе ра, що відігра ва ла роль при род но го “face control” — люди, які не
відповіда ють пев ним імпліцит ним умо вам, по чу ва ли ся в цій ат мос фері не зруч но й
не за три му ва ли ся над овго.

Нам було цікаво те, чим ми за й ма ли ся, і я доб ре пам ’я таю нічні пиль ну ван ня на
ме то до логічних ту сов ках (от і сло во з но во го лек си ко на, яко го не було в той час,
утім, як точ но воно відоб ра жає сутність тодішніх подій), і, що дуже важ ли во, ми
відчу ва ли себе пер шоп ро ход ця ми. Як відомо з історії на уки, саме це відчут тя до -
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слідників є невіддільною умо вою того, що ця га лузь або на прям пе ре бу ва ють у стані
роз вит ку. Не що дав но, пе ре гля да ю чи книж ки та статті з ме то до логії й ме тодів со -
ціологічних досліджень, опубліко вані чле на ми “бра тства” в той час, я чітко зро -
зумів, що прак тич но нічого за цей час не за старіло (крім ав торів цих ма теріалів). З
од но го боку, це доб ре, бо до во дить, що ми були “на рівні”, а з іншо го боку сум но, бо
вод но час свідчить про пев ний застій у цій га лузі соціології (ви нят ки трап ля ють ся
рідко і сто су ють ся пе ре важ но лише ма те ма тич них ме тодів аналізу да них, та й то на
За ході).

До волі швид ко у братстві ви ник ла гру па лідерів: ти, Боря Док то ров, зго дом, на -
пев но, Гена Ба тигін. Ви не були фор маль ни ми ліде ра ми — про сто ви ба чи ли чи ма ло
ре чей шир ше, опукліше, тому мені, на прик лад, — як раніше, так і те пер (те пер, на
жаль, украй рідко — ко гось уже немає, а ко гось роз ки да ло по земній кулі) — на вди во -
ви жу цікаво об го во рю ва ти мої про фесійні про бле ми саме з вами. Я до те пер вва жаю,
що на пи са ти таку фе но ме наль ну по пу ляр ну книж ку, як “Навіщо соціоло гу ма те ма -
ти ка” (та ще й без зна ка за пи тан ня), мог ли лише люди настільки обізнані з пред ме та,
що були здатні сприй ма ти й відтво рю ва ти його як дещо цілісне.

Але ти і тут у мене на особ ли во му ра хун ку. Коли я по чи наю зга ду ва ти найбільш
зна чущі в моєму житті про фесійні й на вко лоп ро фесійні події (під на вко лоп ро -
фесійни ми я ро зумію події мого осо бис то го жит тя, що відбу ва ли ся в на шо му про -
фесійно му се ре до вищі), ви яв ляється, що ти так чи так (по при те, що жив і жи веш в
іншо му місті, а те пер і в іншій країні) був їхнім “ак то ром” — від співу час ни ка до
свідка.

Мос ква, Звени го род (і не одно ра зо во), Ленінград, Київ, Кяяріку, Вільнюс, Ва -
шинґтон, Мад рид, Го но лу лу — кон фе ренції, конґреси, сим позіуми — це все моє жит -
тя, і це ти.

Теорія вимірю ван ня, ме то ди шка лю ван ня, ко ре ляції та реґресії, так со номія і
кла сифікація, вибірка і про бле ми до сяж ності, коґнітив на скла до ва ан кет них за пи -
тань — це все моє жит тя, і це ти.

За галь но національні опи ту ван ня, ЗАО “Де мос коп”, RLMS — це все моє жит тя, і 
це ти.

Майкл Сва форд, Сеня Клігер, Леслі Кіш, Ядов, Галя Ста ро вой то ва, Шляп пен -
тох, Го вард Шу ман, Оле на Пет рен ко, Ва лерій Хмель ко, Саш ко Криш та но вський —
це теж усе моє жит тя, і це теж ти.

Те пер пе ре фор му люємо по чат ко ву тезу:
Ти стри жень моєї нос тальгії за всім доб рим, що було в на шо му про фесійно му

житті в Ра дя нсько му Союзі, і невіддільна, хоча й рідко дос туп на, час ти на мого те -
перішньо го жит тя. 

Я радію, що жит тя зве ло нас ко лись, і пи ша ю ся тим, що ми не дали йому жод но го 
шан су нас роз вес ти.

Вітаю тебе й усіх нас із тим, що ти є!
МИХАЙЛО КОСОЛАПОВ,

Інсти тут соціології РАН
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