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НАШІ ЮВІЛЯРИ

На у ка жит тя і жит тя в науці

З на го ди 85-ліття док то ра філо со фських наук, чле на-ко рес -
пон ден та Національ ної ака демії наук Украї ни, Зас лу же но го діяча
на уки і техніки Украї ни, про фе со ра Лідії Ва силівни Со хань

Не кожній лю дині су ди ло ся дов ге жит тя. Не кож но му вче но му вдається
збе рег ти твор че дов голіття. Одна че бу ва ють щас ливі збіги, коли дов гий
життєвий шлях спов не ний твор чо го по шу ку. У чому таємни ця та ко го твор -
чо го дов голіття? Сво го часу Віктор Франкл — ав тор книж ки “Лю ди на у по -
шу ках смис лу” (яку Карл Ясперс вва жав однією із не ба гать ох ве ли ких кни -
жок лю дства), відповіда ю чи на таке за пи тан ня, ска зав: “Сек рет про стий, го -
лов не — вчас но вхо пи ти ся за ве ли ку ідею”. Ідея по вно ти життєздійснен ня,
життєтвор чості осо бис тості, бе зу мов но, на ле жить до таких.

Ма буть, не ви пад ко во се ред те о ре тиків, які при свя ти ли себе про бле мам
досліджен ня жит тя осо бис тості, осмис лен ню про блем са моздійснен ня та
са мо ре алізації, чи ма ло при кладів твор чо го дов голіття. Бе рес Скінер на пе -
ре додні сво го 80-річчя публікує книж ку “Ра дощі зрілого віку”, а у 83 —
книж ку із життєствер джу валь ною на звою “До под аль ших мірку вань”. Ерік
Еріксон у 84 роки видає кни гу “Життєва за лу ченість у ста рості”. Остан ньою
кни гою Ми ко ли Бер дяєва стає “Са мопізнан ня. Досвід філо со фської ав -
тобіографії”.
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Кож на лю ди на у той чи той спосіб бере участь у по шу ку смис лу жит тя.
Для вче но го, який при свя тив свої по шу ки з’я су ван ню сут ності життєтвор -
чості осо бис тості, смис лом стає сам цей по шук. Лідія Ва силівна Со хань
здійснює таку ро бо ту вже не одне де ся тиліття. Май же 30 років тому, те пер
уже да ле ко го 1980-го, ви хо дить дру ком пер ша із кни жок, на пи са них очо лю -
ва ним нею ав то рським ко лек ти вом: “Спосіб жит тя: Те о ре тичні і ме то до -
логічні про бле ми соціаль но-пси хо логічно го досліджен ня”. Мод на в той час
про бле ма ти ка про тис то ян ня “бур жу аз но го” і “соціалістич но го” спо собів
жит тя на бу ла в цій книжці особ ли во го зву чан ня: впер ше був зроб ле ний
 акцент на про бле мах соціаль но-пси хо логічно го досліджен ня. По ру ше на
про б ле ма ви я ви ла ся настільки ціка вою і при ваб ли вою, що не вдовзі по ча ла
втілю ва ти ся в де далі нові книж ки. Під керівниц твом Л.Со хань було ство ре -
но цикл праць “Стиль жит тя осо бис тості” (1982), “Жит тя як твор чість”
(1985), “Життєвий шлях осо бис тості” (1987), “Куль ту ра жит тя осо бис -
тості” (1988), “Ро зум на організація жит тя осо бис тості: про бле ми ви хо ван ня 
і са мо ре гу лю ван ня” (1989). Саме в них Лідія Ва силівна фор му лює клю чові
ідеї сто сов но життєвої про гра ми осо бис тості як спо со бу організації її життє- 
діяль ності, щодо струк ту ри й ди наміки життєвих цілей, ролі жит тєтвор -
чості в роз бу дові життєвого шля ху і, зреш тою, по ру шує про бле му взає мо -
зв’язку при зна чен ня лю ди ни і таланту життєтворчості.

Склад ний соціаль но-істо рич ний період пе ре хо ду від ра дя нсько го до
 пост радянського суспільства ви су нув пе ред дослідни ка ми нові за вдан ня.
Ви ни кає не обхідність осмис лен ня про бле ми життєтвор чості за кри зо вих
си ту а цій. І 1995 року під керівниц твом Л.Со хань готується мо ног рафія
“Пси хо логія життєвого успіху: Досвід соціаль но-пси хо логічно го аналізу
по до лан ня кри тич них си ту ацій”. У цей період відбу ла ся подія, що підтвер -
ди ла суспільну ак ту альність і важ ливість здійсне ної те о ре тич ної ро бо ти. До
вче них при й шли прак ти ки, досліджен ня ми про блем життєтвор чості заціка -
ви ли ся українські пе да го ги. Роз по чи нається ба га торічна твор ча співпра ця,
яка три ває й до нині. Лідія Ва силівна стає керівни ком і кон суль тан том пси -
хо ло го-пе да гогічно го ек спе ри мен ту, при свя че но го роз вит ку твор чо го по -
тенціалу дітей та мо лоді. Не кож но му те о ре ти кові щас тить по ба чи ти втілен -
ня своїх ідей у житті, не час то ідеї гу манітаріїв до хо дять до тех но логічної
реалізації. Про те саме на підставі но во го цик лу праць, в яко му було об’єдна -
но зу сил ля вче них і пе да гогів, укр аїнська за галь но освітня шко ла по сту по во
опа но вує нову пе да гогіку — пе да гогіку життєтвор чості. Її підва ли ни за кла -
де но у підго тов ле них під керівниц твом Л.Со хань мо ног рафіях “Пси хо логія
і пе да гогіка життєтвор чості осо бис тості” (1996), “Мис тец тво життєтвор -
чості осо бис тості” (1997), “Життєві кри зи осо бис тості” (1998), “Життєва
ком пе тентність осо бис тості” (2003). За ко номірно, що слов ник-довідник
“Пси хо логія осо бис тості” (Київ, 2001) містить спеціаль ну стат тю — “Кон -
цепція життєтвор чості (Л.В.Сохань)”.

Хоч би що пи са ла Лідія Ва силівна, а їй на ле жать не лише на укові, а й ху -
дожні тво ри — книж ки “Талісман душі” (2003) і “Па ра док си жит тя. Афо -
ризми. Мак си ми. Сен тенції” (2005), — це за вжди праг нен ня осмис ли ти жит -
тя лю ди ни як твор чий про цес, в яко му осо бистість роз гля дається як суб’єкт
життєтвор чості, ав тор і ви ко на вець сво го життєвого про ек ту.
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Про ект Л.Со хань постійно роз ви вається. Вона зустрічає вісі мдесяти -
п’ятиліття дво том ним ви дан ням своїх творів, при свя че них про бле мам жит -
тєтвор чості. У пер шо му томі “Поезія життєтвор чості” зібра но мірку ван ня
щодо при зна чен ня лю ди ни у формі по е тич них об разів, афо ризмів, сен -
тенцій, пси хо логічних есе. У дру го му томі — “Мис тец тво життєтвор чості” — 
ця тема стає пред ме том на уко вої реф лексії.

Лідія Ва силівна Со хань — не лише те о ре тик, а й успішний прак тик влас -
ної життєтвор чості. Її життєлюбність і мудрість, жіночність і по е тичність,
цілес пря мо ваність і жага но виз ни сплав лені в унікаль ну осо бистісну долю.
В од но му з інтер в’ю Лідія Ва силівна ска за ла: “За на род жен ням я сибіряч ка і
пи ша ю ся цим, а за велінням своєї жіно чої долі на ле жу до на ро ду Украї ни і
поділяю його істо рич ну долю”.

Тож у чому сек рет твор чо го дов голіття Лідії Ва силівни? Ма буть, пе ре -
довсім у постійно му праг ненні са мо ре алізації, підкріпле но му впев неністю в
мож ли вості та здат ності до сяг ти по став леної пе ред со бою мети. “Відчу ва ти
себе по кли ка ним до жит тя — озна чає мати шанс на дов голіття”.

Сьо годні колеґи, учні, друзі щиро ба жа ють Лідії Ва силівні Со хань здо -
ров ’я, дов гих і плідних років жит тя. А по шук відповідей на пи тан ня, що їх
ста вить Жит тя, три ває. Адже улюб ле ний вислів ювіляр ки: “Боже мій, це ж
не кінець світу!”
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