
зі свої ми тра диціями, лю дською по рядністю й про фесійною відпо відаль -
ністю та вже з пев ною історією спра вжньої київської соціологічної на уко вої
шко ли, провідни ком якої є наш ша нов ний Во ло ди мир Антонович  Мату -
севич.

Здо ров ’я Вам, Во ло ди ми ре Антоновичу, гар но го на строю, но вих і ус -
піш них років на шої співпраці!

Колеґи по відділу

В.Ма ту се вич між Arts and Science

Час від часу ми при й маємо рішен ня, які зміню ють наше жит тя, ми об и -
раємо один із кількох шляхів (це роз доріжжя за раз мод но на зи ва ти “точ кою
біфур кації”), і дуже шко да, що не мож на по вер ну ти ся в якусь із цих то чок і
про жи ти ще при наймні одне жит тя з іншим ви бо ром.

Ма буть, це див не твер джен ня, і не знаю, чи до реч не воно для ювілею, але
мені здається, що Во ло дя Ма ту се вич сво го часу, об и ра ю чи між Arts and
Science, зро бив хиб ний вибір. Так, звісно, він один із на й кваліфіко ваніших
укр аїнських соціологів, вдум ли вий, на по лег ли вий, сумлінний. Во ло ди мир
Ма ту се вич один із піонерів соціології в нашій країні, він носій соціологічної
куль ту ри тих часів, коли соціологія була ще овіяна ро ман ти кою, а соціоло ги
по чу ва ли ся пер шовідкри ва ча ми і яко юсь мірою бор ця ми із то талітар ним
ре жи мом. Ма ту се вич на ле жить до кола тих, на жаль не ба гать ох, справжніх
соціологів, які зуміли збе рег ти нашу на уку в дуже скрут них умо вах по чат ку
1990-х років і не дали їй змо ги уто ну ти в морі псев до соціологічних праць,
на пи са них людь ми, котрі мімікру ють під соціологів. Але я пе вен, що про це
на пи шуть інші. Мені хотілось би роз повісти про іншу його грань...

Річ у тім, що Во ло дя наділе ний ди во виж ною чарівністю, ар тис тич ним
хис том і по чут тям гу мо ру. Це й ар тис тич на зовнішність, і міміка, і особ ли ва
плас ти ка рухів, якась елеґантність, і органічний гу мор. Це гу мор си ту ацій,
по ло жень, гу мор, що ви ни кає ніби з нічого, пе ре тво рю ю чи по всяк ден ну ру -
тин ну си ту ацію на ве се лу, комічну.
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На фо тог рафіях зліва на пра во Пітер О’Тул, Во ло ди мир Ма ту се вич
(знімок 1971 року) і Ґреґорі Пек. Наскільки при род но впи сав ся Во ло дя у
цей ряд! Моїй 14-літній онуці, яка не знає нікого із зоб ра же них, щоп рав да,
більше спо до бав ся Ґреґорі Пек, але на дру го му місці з ве ли ким відри вом від
Пітера — Во ло ди мир. І це при тому, що ак торів зня то про фесійни ми ка ме ра -
ми і відре ту шо ва но, а я сфо тог ра фу вав Во ло дю до ро гою з Інсти ту ту філо -
софії на тлі “На у ко вої дум ки” без жод ної підго тов ки. Приб лиз но в цей са -
мий час ми про во ди ли опи ту ван ня шко лярів ви пус кних класів м.Києва
(тема відділу — “Прес тиж про фесій як чин ник про форієнтації”). Я при й шов
про во ди ти опи ту ван ня, якщо не по ми ля ю ся, у 10-й Б клас 51-ї шко ли на Пе -
че рську, де на пе ре додні про во див опи ту ван ня в 10-му “А” Во ло дя Ма ту се -
вич. Коли я за й шов до вчи т ельської, звідки мене мали про вес ти до кла су,
мені ска за ли, що уче ниці 10-А хо чуть ще раз бра ти участь в опи ту ванні і про -
сять надісла ти того чо ловіка, кот рий при хо див учо ра. І таке було, як пам ’я -
таю, не лише в цій школі.

Або цей те ат раль ний і дуже елеґан тний
жест — на фо тог рафії ми ну ло го року, коли Во -
ло дя з іншо го кута кімна ти по ба чив, що я зби -
ра ю ся його фо тог ра фу ва ти.

А вміння жар ту ва ти, ро би ти, як я вже  ка -
зав, зви чай ну си ту ацію ку мед ною? Нев дов зі
після мого одру жен ня я при й шов на ро бо ту із
за сту дою. Що тут ку мед но го? Во ло дя сидів
за сто лом і щось пи сав. Щой но я привітав ся
своїм хрип ким го ло сом, Во ло дя під вів на мене
очі й за пи тав:

– Го лос зірвав? На дру жи ну і тещу гри -
мав? Пра виль но, мо ло дець, тре ба їх від по чат -
ку по ста ви ти на місце!

Або чер гу ван ня на ви борчій дільниці.  Не -
зважаючи на те, що ви бо ри про сто іміту ва ли ся, й у спис ках за вжди був лише
один кан ди дат чи одна партія, ста ви ли ся до цьо го дуже серй оз но. Для гру пи
співробітників Інсти ту ту філо софії АН УРСР, які го ту ва ли спис ки до ви -
борів, в одній зі шкіл виділили кімна ту на пер шо му по версі й по ста ви ли те -
ле фон. А па ра лель ний те ле фон сто яв у холі у вах терші. Вже не пам ’я таю,
чому, але кілька столів по ста ви ли раз ом, і всі співробітни ки сиділи в ряд
біля стіни. У да льньо му від две рей куті, біля вікна, сиділа Галя Ба ба нюк.
Щоб вона мог ла вий ти з-за сто лу, всі п’я те ро, хто сидів по руч із нею, му си ли
підво ди ти ся і про пус ка ти її. Все відбу ва ло ся у вихідні, те ле фон май же не
дзво нив, за пи ту ва ли здебільше керівни ка на шої гру пи. Коли те ле фон  по -
дзвонив у чер го вий раз і Во ло дя Ма ту се вич зняв слу хав ку, то він ска зав “за -
раз пе ре дам” і пішов до две рей (ма буть, щоб ска за ти вах терші, що їй те ле фо -
ну ють). При цьо му він став бур мо та ти ніби собі під ніс “Ба ба нюк якусь за пи -
ту ють... Хто така Ба ба нюк?” і вий шов із кімна ти. Галя Ба ба нюк підхо пи ла ся
і ки ну ла ся до те ле фо ну:

– Це я, я Ба ба нюк, він що, з глуз ду з’їхав? Про пустіть...
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Вис ко чи ти одра зу не вда ло ся, і вся си ту ація була вель ми ку мед ною,
Галя лише за кілька се кунд збаг ну ла, що це жарт. А я ду маю, скільки часу
було в Ма ту се ви ча, щоб ви га да ти цей розіграш? Це був пер ший дзво ник
співробітни кам шко ли за весь час, за зда легідь про це він ду ма ти не міг, Во -
ло дя по клав слу хав ку на стіл і пішов до две рей уже бур мо чу чи сло ва про Ба -
ба нюк... У ньо го була се кун да, не більше!

І от я ду маю, що якби Во ло дя із зовнішністю аме ри ка нсько го кіно ак то -
ра, миттєвою ре акцією на на вко лишнє, умінням ство рю ва ти з нічого ку -
медні си ту ації (як Юрій Нікулін чи Ми хай ло Во дя ний) і його аналітич ним
ро зу мом при й шов би в Мис тец тво, ймовірно, це був би ар тист мас шта бу
Чарлі Чапліна або Аркадія Райкіна. Шко да для Мис тец тва і на щас тя для
На у ки (і для нас) цьо го не ста ло ся. І те пер ми маємо мож ливість чи та ти
соціологічні праці й спілку ва ти ся з Во ло ди ми ром Ма ту се ви чем осо бис то, а
не спог ля да ти його лише з ек ранів кіно і те ле ба чен ня. З чим усіх нас і вітаю!

Во лодю, з ювілеєм тебе! Спро буй пе ренес ти цю подію із при та ман ним
тобі по чут тям гу мо ру!

Во ло ди мир Паніотто
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