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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Жит тя як шлях са моздійснен ня

У зв’яз ку із 90-літтям Лідії Ва силівни Со хань ча со пис
“Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” взяв інтер в’ю у ювіляр ки.

— Лідіє Ва силівно, весь ко лек тив інсти ту ту, Ваші колеґи, Ваші учні,
Ваша на уко ва шко ла “Мис тец тво життєтвор чості” щиро віта ють Вас із
чу до вим Ювілеєм — 90-літтям. До сяг нен ня та ко го віку — до волі рідкісне поки 
яви ще. Ма буть, сибірська при ро да щед ро над а ри ла Вас дов голіттям. Спо -
діва ти ме мо ся на пер спек ти ву озна ме ну ван ня 100-літньо го Ювілею. Здо ров ’я 
Вам і но вих твор чих успіхів.

Л.В.: Три валість жит тя лю ди ни, ясна річ, про гра мується де я кою мірою
при ро дою. Але щоб увійти до ко гор ти дов го жи телів, лю дині не обхідно
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самій чи ма ло по тру ди ти ся. Ця ідея за ко до ва на й у нашій теорії жіттєтвор -
чості.

— Лідіє Ва силівно, Ви були провідним фун да то ром укр аїнської на уко вої
шко ли “Мис тец тво життєтвор чості”. Якою є клю чо ва ідея пре зен то ва ної
цією шко лою теорії життєтвор чості?

Л.В.: В осно ву цієї теорії по кла де но уяв лен ня про жит тя як твор чий
про цес — про цес життєтвор чості. Осо бистість, яка вис ту пає за та кої мо делі
життєздійснен ня як суб’єкт жит тя, здійснює жит тя не як існу ван ня, а як
твор чу його по бу до ву на основі свідо мо го ви бо ру цілей і спо собів са мо ре -
алізації. Життєтворчість у роз ви неній формі оцінюється як вид мис тец тва.
Вона пе ре дба чає на явність в осо бис тості спе цифічних інте лек ту аль них,
емоційно-етич них, воль о вих якос тей, не обхідних для твор чо го осмис лен ня, 
про ек ту ван ня осо бистістю сво го жит тя і плідно го са моздійснен ня його.
Скажімо, якщо в осо бис тості слаб ко роз ви не на така інте лек ту аль но-воль о -
ва якість, як життєстійкість, у важ ких життєвих об ста ви нах вона може спа -
су ва ти й відсту пи ти від реалізації своїх же влас них планів і про грам них на -
ста нов.

— Цікаво, Лідіє Ва силівно, наскільки Ваша кон цепція мис тец тва жит -
тєтвор чості як свідо мої твор чої по бу до ви осо бистістю сво го жит тя відоб -
ра жає Ваш осо бис тий життєвий досвід? Візьме мо, до при кла ду, сфе ру про -
фесійно го ви бо ру. Про що Ви мріяли у 5 років, у 15, як Ви оціню ва ли Ваш вибір у 
50 років? Чи були Ви за до во лені своїм ви бо ром?

Л.В.: Ця кон цепція як на уко ва теорія во че видь ли шень час тко во від -
дзер ка лює осо бис тий життєвий досвід її ав то ра. Але де я кою мірою відоб ра -
жає, без пе реч но. У 5 років, звісно, ще не було на ста но ви й ви ра же но го ба -
жан ня, ким мені ста ти. Але я вже в цьо му віці дуже по люб ля ла гру “Шко ла”.
Зби ра ла дітлахів 3—4 років і в ролі вчи тель ки про во ди ла з ними за нят тя. Як
пра ви ло, або чи та ла, або роз повідала каз ки, би ли ни. У цьо му віці я вже вміла 
чи та ти і пи са ти. Цьо го мене на вчи ла стар ша моя сес тра Ва лен ти на. Вона
була стар ша за мене на 5 років. І я незрідка була по руч, коли вона ви ко ну ва ла 
до машні за вдан ня: чи та ла або пи са ла. Мої “учні” у своєму се ре до вищі на зи -
ва ли мене “учи ха”. У шко лу пішла у 6 років і одра зу до дру го го класу.

— Як офор мив ся Ваш інте рес до 15 років?

Л.В.: Під впли вом життєвих об ста вин, сімей но го ви хо ван ня, на вчан ня,
чи тан ня книг у мене до волі рано окрес ли ло ся коло моїх інте ресів і пре фе -
ренцій. У 15 із по ло ви ною років я закінчи ла се ред ню шко лу і по ста ла пе ред
ви бо ром под аль шої освіти. До цьо го часу я вже на пи са ла кілька віршів і
один із віршів надісла ла до “Піоне рської прав ди”. Ре дак тор за про си ла мене
для бесіди, вис ло ви ла деякі по ба жан ня, але я не ста ла реалізо ву ва ти ці по ба -
жан ня і го ту ва ти вірш у цю га зе ту, а опубліку ва ла його в стінній шкільній
 газеті, про те інте рес до літе ра тур ної твор чості закріпив ся, й у своїй заяві в
Ірку тський універ си тет із ди во виж ною на ївністю й у дусі ідей них при страс -
тей того часу я на пи са ла, що про шу при й ня ти мене на істо ри ко-філо ло гіч -
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ний фа куль тет, на філо логічне відділен ня, по за як хочу бути по е те сою й про -
слав ля ти Батьківщи ну, Сталіна, Пра цю. Успішно склав ши вступні іспи ти, я 
була при й ня та до універ си те ту, але за на по лег ли вою ре ко мен дацією де ка на
фа куль те ту за ра хо ва на на істо рич не, а не на філо логічне відділен ня. Цей
відступ від сво го інте ре су був моєю по мил кою. Історією я так і не за хо пи ла -
ся, а свій інте рес зо се ре ди ла на лю дині, її пси хо логії, осо бистісно му роз вит -
ку. Помітив ши цей інте рес, до цент ка фед ри пе да гогіки вис ло вив навіть го -
товність за й ма ти ся зі мною до дат ко во пси хо логією і дав про гра му вив чен ня
пси хо логії за фун да мен таль ною пра цею С.Рубінштей на “Осно ви пси хо -
логії”. Цей інте рес закріпив ся і, за вдя ки низці об ста вин, після за вер шен ня
ви щої освіти я всту пи ла в аспіран ту ру Інсти ту ту філо софії АН СРСР у сек -
тор пси хо логії, який очо лю вав С.Рубінштейн. Пси хо логія осо бис тості ста ла 
провідним на пря мом моєї на уко вої діяль ності. Але до поезії я все одно по -
вер ну ла ся на за вер шаль но му етапі життєвого шля ху. Пер ший том мого
ювілей но го дво том ни ка “Поезія життєтвор чості” фак тич но відтво рює в по -
е тичній формі мій життєвий шлях і мої життєві зацікавлення.

— Якою є на й важ ливіша подія у Ва шо му житті в ми ну ло му?

Л.В.: Ма буть, вступ до аспіран ту ри Інсти ту ту філо софії АН СРСР. Ця
об ста ви на до корінно змінила моє жит тя. Я пе ре їха ла до сто лиці, до Мос кви.
Закріпив ся мій інте рес до пси хо логії, відтак, я про фесійно са мо виз на чи ла -
ся. Успішне за вер шен ня аспіран ту ри й за хист дис ер тації на зван ня кан ди да -
та філо со фських наук відкри ли для мене шлях у на уку. Щоп рав да, я не одра -
зу вий шла на цей шлях. По за вер шенні аспіран ту ри три роки пра цю ва ла ре -
дак то ром у Мос ко всько му ви дав ництві “Знан ня”, після пе ре їзду до Хар ко ва 
у зв’яз ку з одру жен ням май же 6 років вик ла да ла філо софію в пе да гогічно му
інсти туті, а потім у ме дич но му, де очо лю ва ла ка фед ру філо софії. Після пе -
ре їзду до Києва, став ши за кон кур сом на уко вим співробітни ком Інсти ту ту
філо софії АН Украї ни, кілька років за й ма ла ся філо софією. Навіть де я кий
час була завіду вач кою відділу істо рич но го ма теріалізму. Лише у 1970 році
діста ла змо гу реалізу ва ти свій го лов ний інте рес — за й ня ти ся пси хо логією
осо бис тості, очо лив ши ство ре ний в Інсти туті відділ соціаль ної пси хо логії,
яким ке ру ва ла по над 30 років.

— Лідіє Ва силівно, Ви були одним із фун да торів укр аїнської соціології.
Упро довж 10 років — від 1968-го до 1978-го — очо лю ва ли укр аїнське відділен -
ня Ра дя нської соціологічної асоціації. Яки ми були на й ва гоміші до сяг нен ня
соціології в Україні за цей період?

Л.В.: Соціологія в цей час інсти туціоналізу ва ла ся як зна чу ща ца ри на
соціаль но го знан ня й офіційно офор ми ла ся в струк турі укр аїнської на уки.
На за вер шаль но му етапі на зва но го періоду в Інсти туті філо софії був ство -
ре ний відділ соціології, який на ко рот кий час очо лив про фе сор По по вич
Ми рос лав Во ло ди ми ро вич, потім три ва лий період відділом успішно ке ру -
вав кан ди дат філо со фських наук Чор но во лен ко Вілен Пи ли по вич. Роз по -
ча ли ся при кладні соціологічні досліджен ня, в тому числі фун да мен таль не
соціологічне досліджен ня на се лен ня Украї ни. За ма теріала ми досліджень
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з’я ви ли ся публікації. Було ви да но пер шу в Україні збірку “Соціологія в
Україні”. Соціоло ги ак тив но бра ли участь в упо ряд ку ванні ак ту аль них тоді
планів соціаль но го роз вит ку ко лек тивів. Скла де ний за на шої участі план
соціаль но го роз вит ку ко лек ти ву Львівсько го те левізійно го за во ду було но -
міно ва но на Дер жав ну премію, але за брак ло од но го го ло су в ек спертній
комісії для при суд жен ня ко лек ти ву ав торів цієї премії. В освітній сис темі
роз гор ну ла ся підго тов ка про фесіоналів-соціологів. Ста ли фор му ва ти ся со -
ціологічні цен три: у Києві, Хар кові, Львові. Ви ни ка ли творчі кон так ти із
соціоло га ми Мос кви, Ленінгра да, Но во сибірська, Мінська. Укр аїнська со -
ціологія інтен сив но вхо ди ла у світову сис те му соціаль но го знан ня, зафіксу -
вав ши це, зок ре ма, учас тю в міжна род них соціологічних фо ру мах, у тому
числі у VII Міжна род но му соціологічно му конґресі, на який я под а ла до -
повідь про соціальні наслідки НТР. Як керівник ав то рсько го ко лек ти ву і
відповідаль ний ре дак тор мо ног рафії “На у ко во-технічна ре во люція: осо -
бистість, діяльність, ко лек тив. Соціаль но-пси хо логічний ас пект” я була на -
го род же на премією імені Д.З.Ма н уїльсько го. Із при хо дом В.Чор но во лен ка
на по са ду завіду ва ча відділу соціології інсти ту ту філо софії, а потім і го ло ви
укр аїнсько го відділен ня Ра дя нської соціологічної асоціації соціологія в Ук -
раїні де далі більше вкоріню ва ла ся як на й важ ливіша га лузь соціаль но го
знан ня. У сис темі Академії наук Украї ни був ство ре ний Інсти тут соціології,
що успішно функціонує вже по над 20 років.

— Чи бу ва ли Ви в на уко вих відряд жен нях за кор до ном?

Л.В.: Не од но ра зо во. Бра ла участь у міжна род них на уко вих фо ру мах, у
міжна род них соціологічних конґре сах, три місяці була на на уко во му ста жу -
ванні в Че хос ло вач чині, ви їжджа ла у складі делеґації до Фло ренції — міс -
та- по бра ти ма Києва, де у Фло рентійсько му універ си теті про чи та ла лекцію
про куль тур не жит тя Києва.

— За Ва шою оцінкою, яким є Ваш на й важ ливіший вне сок у на уку?

Л.В.: Вва жаю, що суттєвим до сяг нен ням було фор му ван ня твор чо го на -
уко во го ко лек ти ву у відділі соціаль ної пси хо логії і роз роб лен ня цим ко лек -
ти вом кон цепції життєтвор чості, вик ла де ної в серії ко лек тив них та ін ди -
віду аль них мо ног рафій, твор ча співпра ця зі спеціаліста ми з інших на уко вих 
уста нов і на вчаль них за кладів і як підсум ко вий ре зуль тат усієї цієї діяль -
ності — фор му ван ня на уко вої шко ли в сис темі укр аїнської на уки — шко ли
“Мис тец тво життєтвор чості”. Рішен ням колеґії Міністе рства освіти і на уки
Украї ни у 1990 році Хор ти нський ба га топ рофільний на вчаль но-реабіліта -
ційний центр — нині національ ний — був об ра ний своєрідним ек спе ри мен -
таль ним май дан чи ком для втілен ня в на вчаль но-ви хов ний про цес ідей шко -
ли “Мис тец тво життєтвор чості”. Ця унікаль на співдружність на уки і пе да -
гогічної прак ти ки три ває по над 20 років.

— Лідіє Ва силівно, а як фор му ва ла ся Ваша на уко ва шко ла?

Л.В.: Вона фор му ва ла ся зовсім не на основі на пе ред об ра ної мети —
ство ри ти на уко ву шко лу. Цей про цес знач ною мірою мав спон тан ний ха рак -
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тер. У 1980-х ро ках у соціаль них на уках на бу ла ви со кої ак ту аль ності про -
бле ма спо со бу жит тя. З’яв ля ли ся одна за од ною публікації з цієї про бле ми.
Наш відділ та кож вклю чив ся в цей про цес, але тему спо со бу жит тя роз роб -
ляв у соціаль но-пси хо логічно му ключі. Як керівник відділу, пла ну ю чи до -
слідниць ку ро бо ту ко лек ти ву, я послідов но намічала одну за іншою теми
сто сов но про бле ми пси хо логії жит тя. Були підго тов лені ко лек тивні  моно -
графії “Стиль жит тя осо бис тості”, “Жит тя як творчість”, “Життєвий шлях
осо бис тості”, “Куль ту ра жит тя осо бис тості” та ін. Фак тич но фор му ва ла ся
соціаль но-пси хо логічна кон цепція осо бистісно го бут тя як твор чо го про це -
су. Це внес ло ко рек ти ви у пред мет соціаль ної пси хо логії, що зо се ред жу ва -
ла ся пе ре важ но на про блемі осо бис тості, гру пи; в опубліко ва них пра цях ак -
цент було зроб ле но на пси хо логії жит тя як про дукті життєтвор чості. Так
склав ся но вий на прям у дослідженні соціаль но-пси хо логічних про цесів.
Свій вне сок у це зро би ли ко лишні аспіран ти відділу соціаль ної пси хо логії,
котрі ста ли потім кан ди да та ми і док то ра ми наук: М.Шуль га, Є.Го ло ва ха,
О.Злобіна, О.Дон чен ко, І.Мар ти нюк, Н.Со болєва, Л.Бев зен ко, В.Ти хо но -
вич, Р.Ануфрієва, Н.Бой ко. Ве ли кий інте рес до на ших праць ви я ви ли фа -
хівці у сфері пе да гогіки І.Єрма ков і Г.Нес сен, які очо ли ли пе да гогічний на -
прям у дослідженні жит тя як про дук ту життєтвор чості. Но вий на прям, що
офор мив ся в теорію “Мис тец тво життєтвор чості”, дістав прак тич не втілен -
ня в на вчаль но-пе да гогічній прак тиці ба гать ох шкіл Украї ни. На окрес ле -
но му фун да менті скла дається укр аїнська на уко ва шко ла “Мис тец тво жит -
тєтвор чості”, в рам ках якої здійсню ють досліджен ня про блем життєтвор -
чості, роз роб ля ють тех но логії про це су життєтвор чості, го ту ють фахівців з
теорії та прак ти ки мис тец тва життєтвор чості. Цінний досвід із втілен ня в
на вчаль но-ви хов ний про цес ідей шко ли “Мис тец тво життєтвор чості” на -
гро мад же ний Хор ти нським національ ним ба га топ рофільним на вчаль но-
 реабілітаційним Цен тром, що дістав ба га тобічне висвітлен ня в ювілей но му
ви данні Цен тру “Укр аїнська шко ла пси хо логії і пе да гогіки життєтвор чості:
до сяг нен ня, про бле ми і перспективи розвитку”.

— Су дя чи з Ва шо го життєвого шля ху, у Вас до волі чітко і порівня но рано
уяв ни ли ся Ваші життєві пріори те ти. Що виз на ча ло цей про цес, і які чин ни ки 
відігра ва ли провідну роль?

Л.В.: Мій життєвий досвід підтвер джує, що ви нят ко ву роль у ста нов -
ленні осо бис тості відіграє період ди ти нства. У моїй душі жи вуть вра жен ня
ран ньо го ди ти нства, років до 5. У батьківській сім’ї був доб ре об лад на ний і
об лаш то ва ний бу ди нок. Дот ри му вав ся ре жим і по ря док. Мене досі вра жає,
як мамі за на яв ності шістьох ма лолітніх дітей уда ва ло ся утри му ва ти бу ди -
нок у та ко му су во ро му ре жимі. Що ро ку у певні свят кові дні двічі або тричі
на рік зби ра ли ся в бу дин ку гості. Це под ружні пари лікаря, ап те ка ря, ди рек -
то ра рад гос пу. У бу дин ку ца рю ва ла спокійна об ста нов ка, і в дітей було
відчут тя сво бо ди і ра дості. Я не пам ’я таю ви пад ку, щоб у нашій при сут ності
бать ки з’я со ву ва ли свої сто сун ки, об го во рю ва ли конфліктні си ту ації. Тато
по люб ляв кни ги, він на пам ’ять знав російські би ли ни і дов ги ми сибірськи -
ми зи мо ви ми ве чо ра ми час то роз повідав на пам ’ять би ли ни і каз ки,  пробу -
джуючи і закріплю ю чи тим са мим наш інте рес до ду хов но го ас пек ту жит тя.
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З ди ти нства дуже лю би ла чи та ти. Вже в юні роки ро би ла в пе ребігу чи тан ня
ви пис ки з кни жок. Не що дав но я знай шла в нашій сімейній бібліотеці зо шит
з мої ми ви пис ка ми з про чи та них книг. При чо му в колі моїх інте ресів були
тво ри Гер це на, Доб ро лю бо ва, Чер ни ше всько го. З ху дож ньої літе ра ту ри за -
хоп лю ва ла ся творчістю О.Пушкіна, М.Лер мон то ва, ро ма на ми Л.Тол сто го,
Ф.Дос тоєвсько го, О. де Баль за ка. Мене особ ли во вра зив бунтівний дух
віршів і поем Лер мон то ва. При на годі із захватом читала:

Под ним струя свет лей ла зу ри,
Над ним луч со лнца зо ло той,
А он, мя теж ный, про сит бури,
Как буд то в бу рях есть по кой.

На ду хов но му фун да менті, за кла де но му в ди тинстві, з ча сом вик рис -
талізу ва ли ся мої пре фе ренції та життєві устремління. І що див но, цей пси -
хо логічний фун да мент не був зруй но ва ний важ ки ми життєвими не га раз да -
ми под аль ших років. Я ска за ла про це у вірші “Свя те чарівниц тво”. От стро -
фа із цьо го вірша:

В па мя ти сер дца есть кар ти ны де тства,
Их бе реж но хра нят, ле ле ют,
Они как та лис ман от бед спа са ют,
Ког да не взго ды одо ле ют.

Я пи ша ю ся тим, що у своє 25-ліття в листі до батьків на пи са ла: “Відзна -
ча ю чи цю слав ну дату у своєму житті, я над си лаю Вам своє вітан ня і ве ли -
чез ну под я ку за те, що Ви ви хо ва ли мене і до по мог ли мені вий ти на ши рокі
про сто ри жит тя”.

— Ваш життєвий шлях, що охоп лює май же століття, про ля гав у тра -
гічну епо ху — ре во люцій, війн, світо вих і ло каль них. Ви були учас ни цею Ве ли -
кої Вітчиз ня ної війни. Як все це відби ло ся на Ва шо му світос прий нятті та
долі?

Л.В.: Я дуже болісно пе ре жи ла у свої 5 років конфіскацію на шо го гос по -
да рства і ви се лен ня на шої сім’ї з бу дин ку за не спла ту под атків — на прикінці
двад ця тих і на по чат ку трид ця тих років вони були не помірни ми. Доб ре  па -
м’ятаю: сид жу на вколішках у кухні і з бо лем див лю ся на подвір’я, де, три ма -
ю чи за уз дечку, двоє чо ловіків ви во дять з подвір’я на ших ко ней — улюб ле -
но го нами орло всько го ри са ка Сер го і об ожню ва ну ко би ли цю Леді. Для
мене тоді ще не зро зумілим був факт ве ли чез ної крив ди. Тато, При ва лен ко
Ва силь Ма ка ро вич, на ро див ся в Біло русії. У 9 років він за ли шив ся без ма -
тері, тож му сив уже з ди ти нства підроб ля ти. Влітку ви па сав гусей, а коли  по -
дорослішав, пра цю вав за на й мом у за мож них се лян. У 16-літньо му віці він
раз ом із бать ками пе ре їхав до Но во сибірська. І лише у 1920 році, одру жив -
шись, він ку пив “на вип лат” бу ди нок у селі і завів гос по да рство, а 1929 року
все було конфіско ва но. Мені було шко да за ли ша ти улюб ле ний бу ди нок і
втра ча ти те, що було ми лим сер цю. Але ці пе ре жи ван ня зго дом були при -
тлум лені но ви ми вра жен ня ми від жит тя. І цікаво, коли мене після за кінчен -
ня Но во сибірсько го педінсти ту ту за твер джу ва ли сек ре та рем ком со м оль -
ської організації інсти ту ту і сек ре тар рай ко му партії в бесіді за пи тав мене,
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чи нема в мене об ра зи на ра дя нську вла ду, я відповіла, що я закінчи ла істо -
рич ний фа куль тет і як істо рик ро зумію, що це в рам ках ре во люційних пе ре -
тво рень, пе ребігу історії. І це не було про сто відмов кою, у мене справді не
було і немає в серці об ра зи на вла ду за не спра вед ливість. Є лише ве ли чезний 
жаль до батьків, котрі не зас лу же но по нес ли кару. Обид ва бать ки — тато і
мама — були ве ликі трудівни ки, добрі, ви со ко по рядні люди. Мене за вжди
вра жа ла їхня ду шев на щедрість. Нез ва жа ю чи на на й скрутніші життєві об -
ста ви ни і ма теріаль не ста но ви ще, вони бе руть до сім’ї ма ми ну маму і її хво ру
на Паркінсон сес тру, дог ля да ти яких відмо вив ся брат мами. Тато дуже до по -
ма гав своїм бра там і сес трам. Бать ки були вель ми ша нов ни ми людь ми. Я
була в за хваті від шля хет ності та гідності батьків, їхньої муж ності та стій -
кості пе ред життєвими не га раз да ми. Гордість за батьків — ве ли ка мо раль на
сила, вона живе в душі дітей, підси лює твердість духу в життєвих колізіях.
Ви со ка мо раль на ат мос фе ра в сім’ї, силь на осо бис та при хильність одне до
од но го членів сім’ї були тими трив ки ми ме ханізма ми, що підви щу ва ли
стійкість і впев неність у бо ротьбі з життєвими труд но ща ми і негараздами.

— А як відби ла ся Ве ли ка Вітчиз ня на війна у Ва шо му сприй нятті та
долі?

Л.В.: Ве ли ка Вітчиз ня на війна ви я ви ла ся на й тяж чим вип ро бу ван ням.
У той мо мент, коли Київ бом бар ду ва ли і нам ого ло си ли, що по ча ла ся війна,
мені було 16 років, і я була сту ден ткою Ірку тсько го універ си те ту. Ця звістка
була ве ли чез ним по трясінням. Після скла дан ня іспитів літньої сесії нас,
гру пу сту дентів, відпра ви ли на Бай кал у ри бальські бри га ди, де ми, заміни -
вши ри ба лок, які пішли на фронт, за й ма ли ся ри б альством. Потім я по вер ну -
ла ся до Но во сибірська до батьків і два роки пра цю ва ла в рай раді із за без пе -
чен ня. Закінчи ла кур си мед сес тер і го ту ва ла ся по їха ти на фронт. В один з
ро бо чих днів нам ого ло си ли, що вве чері відбу дуть ся збо ри ко лек ти ву і бу -
дуть при й ма ти за я ви доб ро вольців у Сибірську дивізію під Сталінград. Це
була одна з найбільш кро воп ро лит них то чок війни. Я на пи са ла за я ву у
військко мат із про хан ням при зва ти мене в лави Ра дя нської армії і на пра ви -
ти в Сталінську дивізію під Сталінград, пішла на обід до до му, об го во ри ла
си ту ацію з ма мою, а коли по вер ну ла ся на ро бо ту, то дізна ла ся, що збо ри ска -
со ва но — потрібну кількість доб ро вольців уже на бра ли. Тоді я за лу чи ла ся
до гру пи од нолітків, які відвіду ва ли госпіталь, де до по ма га ли по ра не ним. За 
два роки про дов жи ла на вчан ня, але вже в Но во сибірсько му педінсти туті.
Після закінчен ня інсти ту ту у 1946 році, не зва жа ю чи на ма теріаль ну скру ту,
пішла в аспіран ту ру Інсти ту ту філо софії АН СРСР. Ще зберіга ла ся кар тко -
ва сис те ма. Ви да ва ли 500 грам хліба на лю ди ну. Я 300 грам про да ва ла, щоб
за цей ра ху нок ви ку пи ти реш ту 200 грам. На іспи ти при вступі до аспіран ту -
ри, не зва жа ю чи на літо, хо ди ла в туф лях із ка ло ша ми, оскільки туфлі були
рвані, а на сук ню надівала коф точ ку, щоб при кри ти по рвані місця. Але ба -
жан ня вчи ти ся було таке ве ли ке, що я тер пля че все це пе ре но си ла. І коли мій 
шкільний друг на пи сав мені: “Скільки ж мож на жити май бутнім, тре ба жити 
і справжнім жит тям”, — я йому різко відповіла: “Моє жит тя з його бо роть -
бою за май бутнє я вва жаю своїм справжнім жит тям. Якщо ти іншої дум ки,
наші шля хи різні”. І цей незбіг життєвих устремлінь пе ре рвав нашу дружбу.
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— Чи до во ди ло ся Вам об сто ю ва ти своє пра во бути “са мою со бою” у сфері
про фесійної діяль ності?

Л.В.: Так, звісно. Нав чан ня в аспіран турі зміцни ло у мене інте рес до на -
уко вої діяль ності у сфері пси хо логії. Але я не одра зу після аспіран ту ри змог -
ла за й ня ти ся на уко вою ро бо тою. Якийсь час вик ла да ла у ВНЗ, була навіть
завіду вач кою ка фед ри філо софії Харківсько го медінсти ту ту. Але у 36 років, 
про й шов ши за кон кур сом до Інсти ту ту філо софії АН Украї ни, вклю чи ла ся
в на уко во-дослідниць ку діяльність. Саме в цей період до ве ло ся відсто ю ва ти 
себе в цій ролі. Мене тричі за про шу ва ли у відділ на уки об ко му партії із про -
по зицією очо ли ти ка фед ру філо софії в медінсти туті. Я ка те го рич но відмо -
ви ла ся і про си ла більше мене не за про шу ва ти, по за як рішуче не схиль на пе -
ре хо ди ти з на уко вої ро бо ти на пе да гогічну. До ве ло ся та кож твер до відмо ви -
ти ся від про по зиції по са ди кон суль тан та у відділі на уки ЦК КПУ, бо мене не 
при ваб лю ва ла організаційна ро бо та як така.

— Але Ви вели ве ли ку гро ма дську ро бо ту.

Л.В.: При чо му гро ма дська ро бо та за й ма ла ве ли ке місце у струк турі
соціаль ної діяль ності. У мене її об сяг був над зви чай но ве ли кий. Нев довзі
після при хо ду в Інсти тут філо софії на по са ду стар шо го на уко во го спів -
робітни ка ди рек тор Інсти ту ту ака демік Копнін Пав ло Ва силь о вич вис ло -
вив намір до ру чи ти мені керівниц тво відділом істо рич но го ма теріалізму.
Але в цей са мий час об го во рю ва ла ся моя кан ди да ту ра в пар тком на шої
Академії, де було 50 партійних організацій і 5 ти сяч ко муністів. Я ста ла про -
си ти Пав ла Ва силь о ви ча в цій си ту ації не до ру ча ти мені керівниц тво від -
ділом, але він ска зав: “Зро би мо іна кше. Я ви даю на каз про при зна чен ня Вас
ви ко ну ва чем об ов’язків завіду ва ча відділу істо рич но го ма теріалізму, і Вам
партійні орга ни да дуть спокій”. Про те цьо го не ста ло ся. Мене об ра ли в пар т -
ком, по клав ши на мене на й складнішу, іде о логічну ділян ку ро бо ти. І до ве -
лось од но час но ви ко ну ва ти роль завіду вач ки відділу. Це було щось не збаг -
нен не, при чо му тоді в сім’ї було двоє дітей мо лод шо го шкільно го віку і ми
жили в одній кімнаті ко му наль ної квар ти ри. Моя про фесійна діяльність
весь період поєдну ва ла ся із ви ко нан ням вель ми знач них гро ма дських об о -
в’язків.

— Як Вам уда ва ло ся, Лідіє Ва силівно, поєдну ва ти на уко ву і вик ла даць ку
діяльність, ве ли ку кількість лекцій, з яки ми Ви вис ту па ли по всій Україні, гро -
ма дську ро бо ту із сімей ни ми об ов’яз ка ми, ви хо ван ням дітей? — Ви ви рос ти -
ли двох чу до вих синів.

Л.В.: Це на й важ че в житті жінки. Мені по щас ти ло. Мій чо ловік Со хань
Пав ло Сте па но вич та кож за й мав ся на укою і вик ла дан ням. Він відо мий істо -
рик, бол га роз на вець, ар хе ог раф, дже ре лоз на вець, упро довж двох де ся тиліть 
очо лю вав ство ре ний ним Інсти тут укр аїнської ар хе ог рафії та дже ре лоз на в -
ства. Тому він із ро зумінням ста вив ся до моєї діяль ності. Але в ре аль но му
житті у мене незрідка ви ни ка ли до волі скрутні си ту ації у плані суміщен ня
моїх про фесійних і сімей них об ов’язків. От один з епізодів. Те ле фо нує до
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мене кон суль тант із відділу про паґанди ЦК КПУ і каже, що мені тре ба виї ха -
ти з лекціями за путівкою ЦК. Я ска за ла, що, на жаль, не можу це ви ко на ти,
бо чо ловік у на уко во му відряд женні в Бол гарії і мені нема з ким за ли ши ти
дітей. Він до сить стро го ви мо вив: “Лідіє Ва силівно, але це не вхо дить до
служ бо вих арґументів”. До сить спокійна за скла дом сво го ха рак те ру лю ди -
на, я ви бух ну ла: “Як, тоб то, не вхо дить! Я ви хо вую двох со лдатів Бать ків -
щині, і це не вхо дить до служ бо вих арґументів?!” Доб ре, що мене зро зуміли,
і я по чу ла в слу хав ку: “Про бач те, Лідіє Ва силівно”.

— Лідіє Ва силівно, як Ви вва жаєте, шлях по до рослішан ня, осо бистісно го
ста нов лен ня мо ло дої лю ди ни — це важ кий шлях?

Л.В.: Звісно, це болісний, ви бої стий шлях. Ози ра ю чись на мій жит -
тєвий шлях, із за не по коєнням зга дую не без печні точ ки шля ху, си ту ації, що
мог ли спря му ва ти моє жит тя в інше річище. Ве ли ку роль відіграє в цьо му
про цесі твій вибір. Твій вибір у про блемній си ту ації виз на чає под аль ший
пе ребіг жит тя. Най частіше лю ди на, роб ля чи той чи інший вибір, да ле ко не
по вною мірою усвідом лює його наслідки, пе ре дба чає под аль ший плин жит -
тя на основі зроб ле но го ви бо ру. Скажімо, коли я закінчи ла Но во сибірський
педінсти тут, пе реді мною були три мож ли вості. Ста ти вчи те лем історії, лек -
то ром Обко му ком со мо лу і ком сор гом ЦК ВЛКСМ в якості сек ре та ря ком -
со м ольської організації педінсти ту ту. Ясна річ, кар ти на мого жит тя істот но
зміни ла ся б під впли вом зроб ле но го мною ви бо ру. Я спи ни ла ся на треть о му
варіанті, ви хо дя чи з го лов ної своєї життєвої на ста но ви — при свя ти ти себе
вик ла дацькій і на уковій діяль ності. В об ра но му варіанті шлях до цьо го був
ближ чим і ви со кою мірою ґаран то ва ним.

Трудність шля ху ста нов лен ня на й частіше буває по в’я за на з життєвими
об ста ви на ми, по до лан ня яких до ся гається че рез осо бисті воль ові зу сил ля й
за вдя ки підтримці рідних і близь ких. Сюди впи су ють ся і ча сом ви пад кові
спри ят ливі об ста ви ни, що да ють змо гу вит ри ма ти тиск не га раздів, не зда ти -
ся. В од но му з моїх віршів є ряд ки:

Мне вы па ло на долю ис пы тать
И го лод, и нуж ду, и вся кие ли ше ния,
Но ни ког да мой дух, как тре пет ная лань,
Не скло нял ся в знак сми ре ния.

— А яку роль у Ва шо му життєвому са мо виз на ченні гра ли колеґи, вчи -
телі?

Л.В.: Для мене, для мого са мо виз на чен ня і са моздійснен ня до ле нос ну
роль відігра ла підтрим ка ко лиш ньо го рек то ра Ірку тсько го універ си те ту
про фе со ра Шев цо ва Ми ко ли Сте па но ви ча. Іноді об ста ви ни скла да ють ся
не сподівано внаслідок об’єктив но го пе ребігу подій. У да но му ви пад ку це
ста ло ся так. Як ком сорг ЦК ВЛКСМ в якості сек ре та ря ком со м ольської
організації педінсти ту ту я при їха ла в Мос кву на семінар. І що ж? Одну з
лекцій читає про фе сор Шев цов! Він у цей час був уже на чаль ни ком Управ -
ління суспільних наук Міністе рства ви щої освіти СРСР. Після лекції його
ото чи ли сек ре тарі ком со м ольських організацій педінсти тутів, об го во рю ю -
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чи з ним свої про бле ми. Я ж не ввійшла в це коло. І рап том Ми ко ла Сте па но -
вич, роз су нув ши коло тих, хто його об сту пив, підійшов до мене й за пи тав, де
я те пер. Ми ну ло по над 5 років від часу мого на вчан ня в Ірку тсько му універ -
си теті. Я зди во ва но за пи та ла: “Ми коло Сте па но вичу, Ви мене пам ’я тає -
те?” — “Звісно”. Бу ду чи сту ден ткою істо ри ко-філо логічно го фа куль те ту, я
од но час но, за сумісниц твом, пра цю ва ла сек ре та рем фа куль те ту, і мені до во -
ди ло ся до сить час то вирішу ва ти у рек то ра ті чи інші пи тан ня, що сто су ва ли -
ся фа куль те ту. Дізнав шись, що я закінчи ла істо рич ний фа куль тет Но во си -
бірсько го педінсти ту ту, Ми ко ла Сте па но вич за про по ну вав при їха ти в Мос -
кву в аспіран ту ру Інсти ту ту філо софії, де, за його сло ва ми, ого ло ше но ве ли -
кий до дат ко вий набір. Я за ва га ла ся, чи вда сться мені, дівчині, яка закінчи ла
провінційний ВНЗ, склас ти іспит до сто лич ної ака демічної аспіран ту ри.
Він рішуче по вто рив: “При їжджай те!” Я ри зик ну ла, і мене при й ня ли в сек -
тор пси хо логії Інсти ту ту філо софії. Не знаю, чи кло по тав за мене Ми ко ла
Сте па но вич. Але одна об ста ви на мене спан те ли чи ла. Коли я, успішно
склав ши іспи ти, була за ра хо ва на в аспіран ту ру і при й шла у відділ аспіран -
ту ри з про хан ням над а ти мені місце в аспірантсько му гур то жит ку, завіду -
вач ка аспіран ту ри зди ву ва ла ся: “Вам гур то жи ток? Але у нас інфор мація, що 
Ви — дру жи на міністра”. До ве ло ся її роз ча ру ва ти. А для мене так і за ли ши -
ло ся за гад кою, хто був ав то ром інформації, що надійшла до них.

Щоп рав да, я ре тель но го ту ва ла ся до іспитів в аспіран ту ру. Стур бо ва на
слаб ким знан ням німець кої мови, з якої був іспит, я пішла на ка фед ру іно -
зем них мов Академії наук, щоб співвіднес ти свої знан ня з ви мо га ми. Вик ла -
дач ка ка фед ри, вис лу хав ши моє чи тан ня і пе ре клад, за пи та ла, коли я пла -
ную скла да ти іспи ти в аспіран ту ру. Я відповіла, що цьо го року. Вона зня ла
оку ля ри і ви мо ви ла: “З та ким знан ням мови ми Вас не про пус ти мо”. Я засіла 
за “шту ди ю ван ня” мови. Пра цю ва ла цілий місяць із 7 ран ку і до пізньо го ве -
чо ра. Потім зно ву пішла на ту саму ка фед ру. Чер гу ва ла та сама вик ла дач ка,
я уваж но про чи та ла і пе ре кла ла за про по но ва ний нею текст. Вона зно ву зня -
ла оку ля ри і ска за ла: “Мо ло дець! Мо же те йти на іспит. Четвірка Вам за без -
пе че на”.

— Цікаво, яким є са мо по чут тя лю ди ни у ва шо му віці?

Л.В.: Тут, ма буть, ве ли ка палітра індивіду аль них станів. Про себе я ска -
за ла в од но му з віршів:

Лета идут, жизнь кло нит ся к ис хо ду,
Все мрач нее думы, тя же лее сны,
А с ду шой не ве до мое что-то про ис хо дит,
Так же она мо ло да, как в бы лые дни.
Хо чет ся с лю би мым вы й ти в чис то поле,
Поб ро дить по роще, оги бая пни,
Или сесть за вес ла и уплыть да ле ко,
Нас лаж да ясь во лей, как в бы лые дни.
Гре зы за поз да лые, не тре вожь те душу,
Соб лаз няя све жес тью, ма ги ей вес ны,
Отцве ла че ре му ха и умолк со ло вуш ка,
Не вер нуть ни мо ло дость, ни бы лые дни.
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Ну и что, ведь и в за ка те все же
Есть своя пре лесть и свое оча ро ва ние,
Если жизнь про жил не в праз днос ти,
А в твор чес ком дер за нии.

— Лідіє Ва силівно, Ви про жи ли ве ли ке жит тя, на си че не подіями, в тому
числі трагічни ми. Як Ви оцінюєте наш час, якою ба чи те пер спек ти ву на й -
ближ чо го май бут ньо го, май бутнє світу за га лом і пер спек ти ву Украї ни?

Л.В.: Я не во лодію на уко вим інстру мен тарієм про гно зу ван ня соціаль -
них про цесів і не за й ма ю ся цим про фесійно. Тому мені важ ко відповісти на
Ваше за пи тан ня. Але на по чат ку но вої епо хи, у 2001 році раз ом із си ном Іго -
рем ми опубліку ва ли спільну пра цю “Час Но во го світу і лю ди на. Ґло бальні
ри зи ки цивілізації і по шук шля ху. Соціологічні на ри си”. У ній, спи ра ю чись
на досліджен ня вітчиз ня них і за кор дон них уче них, ви ко рис то ву ю чи дані
міжна род них і національ них досліджень, роз гля даємо деякі тен денції
транс фор мації світу у XXI столітті. Кни га по чи нається епігра фом Ігоря Со -
ха ня “Який чу до вий цей світ, і як він без глуз до влаш то ва ний”. Ха рак те ри зу -
ю чи світ на по розі XXI століття, ав то ри за зна ча ють, що аналізо ва ний час
оцінюється як епо ха шква лу змін. У зв’яз ку із роз гор тан ням транс фор -
маційних про цесів лю дство опи ни ло ся в ле ща тах ґло баль них ри зиків — ри -
зиків, що ство рю ють не без пе ку для більшості лю дей, ба навіть для всьо го
лю дства, що кар ди наль но зміню ють кар ти ну лю дсько го соціопри род но го
світу. Істо рич ний хаос, роз рос тан ня ви пад ко вості й не пе ред ба чу ва ності по -
гли би ло стан, який ха рак те ри зується тим, що “лю ди на пе ре ста ла відчу ва ти
світ як щось за тиш не, надійне і са моз ро зуміле” (Р.Ґвардіні). У книжці на го -
ло ше но, що ек зис тенціальні про бле ми — смис ло життєві про бле ми лю д -
сько го існу ван ня — не мо жуть бути роз в’я зані на ко пи чен ням ба га тства, еко -
номічним зрос тан ням і по си лен ням технічної мо гут ності лю ди ни. Автори
поділя ють дум ку дослідників, що без ра ди каль но го пе ре ло му у філо софії
життєустрою, у смис ло життєвих орієнти рах бут тя лю дей усі дії з ви коріню -
ван ня на с ильства, аг ресії, те ро риз му не ми ну че при ре чені на не успіх. У
розділі “Після мо ва”, озаг лав ле но му “По далі від краю прірви”, на ве де но сло -
ва А.Тойнбі: “Лю дство, оче вид но, має виб ра ти одне із двох: або вчи ни ти са -
мо гу бство або на вчи ти ся жити як одна сім’я”.

В орбіті склад них подій, по в’я за них з кро воп ро лит ни ми воєнни ми дія -
ми, на с ильством, те ро риз мом, роз гу лом криміна льних еле ментів, опи ни ла -
ся сьо годні Украї на. Прог но зи та оцінки того, що відбу вається, різнять ся
навіть у суд жен нях про фесійних політиків, про гно зистів. Док лад ний аналіз
ста ну й ди наміки змін укр аїнсько го суспільства под а но у ви данні Інсти ту ту
соціології НАН Украї ни “Укр аїнське суспільство 1992—2013. Стан та ди -
наміка змін. Соціологічний моніто ринг”. На підставі да них соціологічно го
моніто рин гу в збірни ку под а но аналіз ди наміки змін і тен денцій роз вит ку
укр аїнсько го суспільства, його соціаль но-політич ної сфе ри, соціаль но-еко -
номічної, соціострук тур ної й соціаль но-куль тур ної транс фор мації. Аналіз
висвітлює не й мовірно важ кий шлях де мок ра тич но го, цивілізаційно го роз -
вит ку укр аїнсько го суспільства. Але во че видь за без пе чи ти де мок ра тич ну
пер спек ти ву може лише муд ра, зва же на політика влад них струк тур, кон -
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солідація всіх сил суспільства в за хисті цілісності та не за леж ності Украї ни,
її цивілізаційно го ви бо ру, де мок ра тич них орієнтирів. Уви раз нені в ос тан -
ній час, у тому числі за вдя ки змінам в інсти ту тах вла ди, по зи тивні тен денції, 
поки вель ми ло кальні, й на ро ду Украї ни до ве деть ся пе ре жи ти ще важкі
часи. Але надія на по зи тив не за вер шен ня подій, що над и хає дії проґре сив -
них сил, по лег шує шлях. Су час ний кри зо вий стан світу, Украї ни в тому
числі, на явність серй оз них соціаль них за гроз у соціаль но му про сторі й еко -
логічних за гроз у при род но му се ре до вищі дик ту ють не обхідність кож но му
са мо виз на чи ти ся у світі, про я ви ти здатність і волю здійсни ти гідне лю ди ни
жит тя навіть за цих украй важких умов.

— Дякуємо, Лідіє Ва силівно, за док ладні відповіді, що відтво рю ють кар -
ти ну Ва шо го не орди нар но го жит тя за доби соціаль них по трясінь і гли бо ких
транс фор маційних змін у світо во му про сторі й у меж ах національ них дер -
жав.

Л.В.: У відповідях на Ваші за пи тан ня я дот ри му ва ла ся сво го кре до:
Ра зум но ль та и нства души зем ные
С со бою унес ти в по тус то рон ний мир?
Не луч ше ли по ве дать лю дям,
Как ты стра дал, бла же нство вал, как жил,
Кого лю бил, что тре пет но ле ле ял,
В чем гре шен и чему был ве рен.
Ответ в де я ни ях сво их
Не так-то про сто дать.
За ис по ведь свя тую пе ред ми ром
Тебе на гра да — Божья Бла го дать.

198 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2014, 4

Наші ювіляри


