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У першу чергу хочу пояснити, на базі якого особистого досвіду говори
тиму на тему, що названа в заголовку моєї доповіді. Від 1956 до 1970 року 
я працював як професор історії в кількох коледжах і університетах у  СІЛА. 
За той час мені пощастило тільки один раз читати курс про «Вибрані питан
ня з української історії» (Topics in Ukrainian History). Дисципліни, що їх  я 
звичайно викладав, це були російська і східньоевропейська історія, а крім 
цього загальні оглядові курси т. зв. «Західньої цивілізації» та новітньої 
європейської історії. Однак за моїми власними творчими науковими заці
кавленнями я себе завжди вважав дослідником історії України. Таким 
чином я жив у певному духовому роздвоєнні: між педагогічним і дослід
ницьким аспектом моєї професійної діяльности, не було безпосереднього 
зв’язку й в моїх високошкільних лекціях я міг тільки принагідно торкатися 
питань, що мені самому, як працівникові науки, були найближчі.

Обставини змінилися для мене з моментам переїзду до Канади в 1971 
році. Альберте ...кий університет в Едмонтоні запропонув ав мені започатку
вати навчання історії України. Продовж останніх трьох академічних років 
я постійно, кожного семестру, читав курс історії України. Завдання і спо
стереження, що їх  хочу зробити далі, побудовані на цьому трирічному 
досвіді.

Коли три роки тому роблено заходи, щоб у навчальну програму Відділу 
історії Альбертського унівеситету впровадити курс української історії, підій
малися скептичні ГОЛОСИ, ЧіИ лдя цього знайдеться, мовляв, достатня скіль- 
пість студентів. Мені приємно ствердити, що ці побоювання виявилися без
підставними. Число учасників у моїх клясах української історії трималося 
постійно біля п’ятдесятьох. Дякуючи скупченню українського населення та 
наявності на університетах студентів українського походження, в Канаді, 
зокрема ж  у західніх, прерійних провінціях, існує суспільне підґрунтя для 
навчання української історії. Таких сприятливих передумов нема в інших 
країнах нашого поселення.

Одначе ці можливості досі належно не використовувалися. Якщо мої 
інформації правильні, дисципліну української історії під цю пору включено 
в навчальні програми тільки двох університетів, Альбертського й Манітоб- 
ського. Такий незадовільний стан слід пояснити тим, що сама українська 
громадськість віддавала перевагу мові й літературі над іншими галузями 
українознавства, зокрема над історією. Завдяки заходам наших громадських 
чинників, курси української мови й літератури вж е приблизно двадцять 
років користуються правом громадянства в низці канадських університетів, 
у той час як навчання української історії тільки ставить перші кроки. 
Я далекий від того, щоб недоцінговати значення студій української мови

* Доповідь прочитана на, Першій Всеканадській Конференції у  справі 
студій україністики на університетах Канади, Вшніпеґ, б—7 квітня 1971.
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й літератури. Проте я переконаний, що назріла потреба в ревізії черговости 
пріоритетів у 'нашій академічній політиці. Ми повинні прицілювати; історії 
(а також близькій до неї політології, себто вивченню сучасної Радянської 
України) .рівну увагу з традиційними лінгвістичними й літературними дис
циплінами.

Курси української історії, читані по-англійському, можуть бути особливо 
корисні для канадсько-української інтеліґентної молоді, яка, як відомо, 
переважно тільки недосконало володіє українською мовою, але цікавиться 
українською проблематикою. Між моїми студентами чимало канадців у тре
тьому чи четвертому поколінні, які зовсім не знають української мови, але 
в Н И Х  жевріє 'СВІДОМІСТЬ їхнього походження та певної духової відмінности 
від англосаксонського оточення. Ознайомлення з історичною долею пред
ківської країни учить канадсько-українського 'Студента розуміти коріння, 
з якого він виріс, і цим самим допомагає йому в пошуках за  власною куль
турно-суспільною тотожністю

Інша категорія моїх студентів це громадяни дозрілого віку, здебільша 
учителі української мови в школах Едмонтону, іцо відчувають потребу 
поглибити свої знання українських справ. Власне з уваги на цих, я поклав 
свої курси української історії на вечірні години, щоб зробити їх  доступними 
для тих, що вдень заняті професійною працею. Врешті третю категорію 
становлять ті студенти, що особисто не мають з українством нічого спіль
ного, але що спеціялі^уються в історії Росії, слов’янського світу, або вив
чають радянську політичну систему тощо. Дня них курс історії України 
служить доповненням їхніх студій споріднених академічних дисциплін. 
До речі, саме студенти иієї останньої категорії, через їхею  кращу інтелек
туальну підготову та уміння мислити історичними категоріями, часто дося
гають найкращих рез\гльтатів і дістають інайвищі оцінки.

Хочу підкреслити, що більшість студентів, яких зустрічаю -в моїх клясах, 
не ішеціялізуються в історії, як основному напрямі студій. [Вони записані 
в різних гуманістичних, суспільнознавчих, природничих і  педагогічних 
відділах університет}1-, а українську історію беруть як «вільний предмет» 
(optional subject). Тому здоровий глузд вимагає від професора, щоб навчання 
української історії тримати на елементарному рівні, що зрештою, на мій 
погляд, не перечить академічному підходові. Уміти говорити до нефахівців  
зрозумілою для них мовою та розбуджувати їхню думку — це особливий 
виклик для науковця, ню хоче бути не тільки дослідником, але також  
успішним педагогом І тому мусить приймати студента таким, яким він є. 
В усякому разі, мої курси української історії розраховані на те, щоб вихо
вувати поінформованих і мислячих ляїків, а не продукувати майбутніх 
фахоївих істориків. Інакше діло, що систематичне читання елементарних, 
оглядних курсів якоїсь дисципліни не може іне причинитися до її попу
ляризації. Зчасом знайдуться аспіранти (graduate students), що забажають 
писати свої магістерські й навіть докторські дисертації з даної дисципліни. 
Факт, що в цілій великій Канаді не було до остатнього часу ані одного 
професора, що під його керівництвом могли б працювати -студенти-аспіранти 
в ділянці української історії, сумно свідчить про наш культурний стан 
у цій країні. В Альоертеькому університеті тепер уж е є в Відділі історії 
три аспіранти, що збираються писати свої дисертації іна українські теми. 
Але я чітко відрізняю справу підготови молодих наукових кадрів від проб
лем, що виринають у зв’язку з навчанням на рівні елементарних, оглядових 
курсів. На цьому місці свідомо обмежуся до цього другого питання.



116 ІВ А Н  Л И С Я К -Р У Д Н И Ц Ь К И Й

Я сказав був попередньо, що уне зважаючи на елементарний характер 
моїх курсів української історії, намагаюся забезпечити іхню академічність. 
Це вимагає перш за все застосування порівняльної методи. Мені здається, 
що відсутність цієї методи основна хиба навчання рідної історії в різних  
«школах українознавств а». Викладачі в цих школах чи курсах мають 
нахил підходити до минулого нашого народу, як до якоїсь ізольованої, 
самодостатньої величини. Через це історія України немов зависає в повіт
рі, вона намас свого чітко визначеного місця в розвитку людства.

В дійсності не можна зрозуміти історії України, коли її відривати вад 
того, що попередньо й одночасно діялося в сусідніх країнах та на цілому 
еврезійському суходолі, не говоірячи про інші континенти. Українські 
історичні процеси раз-у-раз зазублювалися з такими ж  процесами інших, 
зокрема сусідніх, народів. Не може знатя української історії той, хто не 
бачить складного плетива пов’язань і взаємозалежностей між нею й її кож - 
ночасним історичним довкіллям. Власне на цей аспект кладу особливий 
натиск у моїх лекціях. Залюбки теж посилаюся на аналогії взяті з історії 
навіть далеких від України країн, якщо ці останні можуть бути відомі 
(моїм канадським студентам. Наприклад, пояснюючи ролю степу й «Дикого 
поля» в українській історії, я порівнюю це э  ролею прерій і «Дикого За
ходу» в північноамериканській історії. Говорячи про російську колоні- 
яльну політику щодо України, наводжу для паралелі й контрасту прийоми 
колишнього британського колоніялізму. Порівнюючи українські й неукраїн
ські історичні явища, пам’ятаю про те, щоб наголошувати не тільки; подіб
ності, але також відмінності. Вважаю, що такий підхін до навчання україн
ської історії допомагає канадсько-українському істудентеві зінтеїірувати два 
елементи в його образі світу: українську спадщину та загальні концепції, 
що їх  виносить зі школи, англомовної літератури, преси, телебачення та 
інших засобів маїсового спілкування.

Але пропонована мною метода несе з собою одну трудність. Через особ
ливості канадської та американської середньошкільної системи, студенти 
здебільша приходять еа  університет без тих основних знань із європей
ської і світової історії, що їх  в Европі звичайно мають випускники гім
назій. Як, наприклад, викладати про вплив австрійського просвіченого 
абсолютизму на положення українського населення Галичини під кінець 
XVIII століття, коли більшість студентів у  клясі ніколи не чула про існу
вання просвіченого абсолютизму, а про саму Австрійську імперію має тіль
ки найбільш туманні уявлення? Професор тут примушений вдаватися до 
всяких; прелімінарних роз’яснень, а це коштує часу. Як ж е тоді можливо 
вичерпати в курсі намічений матеріял?

Отож я прийшов до висновку, що годі в одному семестрі, або навіть 
х5 одному академічному році, охопити ввесь історичний розвиток україн
ського нагроду, від етногенези, чи хоч би тільки від початків Київської 
держави, до наших днів. Кажучи точніше, викладач може ґальопувати 
через століття, але таке поверховне трактування історії не дає студентам 
тривалої інтелектуальної користи. Таму волію протилежну альтернативу: 
відмову від хронологічної всеохооности, а зате концентрування на цій чи 
тій вибраній епосі. Студент, що дістав вгляд у структуру і проблематику 
одного періоду, може через це навчитися розуміти український історичний 
процес у цілому.

Виходячи з повищих міркувань і спираючися на мій дотеперішній 
досвід, я запропонував Історичному відділові Альбертського університету 
таку програму майбутнього навчання української історії. Історія України 
розподілена на чотири о дно семестр альні курси: 1. Антична й середньовічна
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Україна. 2. Україна в ранні новітні часи, від XVI до XVIII століття. (Цей 
період приблизно покривається з тим, що в нас звикли називати «козаць
кою добою»). 3. Україна в XIX столітті. 4. Україна в XX столітті. Таким 
чином повний цикл курсів української історії триватиме чотири семестри, 
або два академічні роки. Студент матиме змогу, згідно зі своїм бажанням, 
записатися тільки на один семестр, або на два семестри, а ті, що зацікав
лені в тому, щоб ґрунтовніше ознайомитися з українською історією, змо
жуть прослухати повний дворічний цикл. Важлива подробиця: курси 
будуть чергуватися не у хронологічній послідовності, себто за курсом про 
античну й середньовічну добу слідуватиме курс про дев’ятнадцяте сто
ліття, а після козацької доби — двадцяте століття. Ціль такого укладу 
в тому, що студент, який прослухає два семестральні курси одного акаде
мічного року, дістане ширший погляд на історію України різних епох.

Ці пропозиції прийнято й, починаючи з наступного академічного року, 
навчання історії України в Альбертському університеті проходитиме за 
вище накресленою схемою. Крім цього очевидно, буде продовжуватися 
праця з аспірантами на індивідуальній основі, або в формі семікара. Врешті 
мені надзвичайно приємно подати до прилюдного відома, що від найближ
чого року в навчальну програму Відділу історії Альбертського універси
тету введено новий, односеместральний курс: Історія українців у Канаді 
Якщо не помиляюся, це мабуть перший прецедент цього р о д у  в країні й 
Едмонтон може пишатися з цього досягнення. Курс канадсько-української 
історії читатиме проф. Манолій Лупул.

Тепер не можу не згадати про одну велику та надзвичайно дошкульну 
практичиу трудність, що виринає у зв’язку з навчанням української істо
рії: відсутність підручників і посібників. З конечності користуюся відо
мою однотомною Історією України  М. Грушевськоге. хоч уважаю її за н е 
задовільну: вона не достосована до ментальности північноамериканського 
студентства, з наукового погляду в багатьох відношеннях перестаріла, 
а хронологічно доведена тільки до Революції. Чую, що під редакцією проф. 
Олега Ґеруса готується нове, виправлене й допознене видання Історії Укра
їни  Д. Дорошенка. Як підручник, Дорошенкоза Історія краща від Грушев
ського ,хоч на первісному виданні п о з н а ч у є т ь с я , що переклад був зроблений 
не фахово. А втім мусимо бути свідомі того, що проблема далеко іне роз
в’язується одним-двома загальними підручниками історії України. Де спе- 
ціялізовані підручіники до поодиноких періодів? Де імонсхграфічі опрацю
вання ключових проблем, де біографії провідних постатей нашої історії? 
Де бібліографічні довідники, історичні атляси. хрестоматії документальних 
матеріялів та інтерпретативних есеїв? Досі нема нічого, або майже нічого. 
Підкреслюю, що маю на увазі не оригінальні, фундаментальні досліджен
ня, . писані спеціялістами для епеціялістів. Протягом останніх ста років 
написано чимало наукових праць різними мовами з української історії, але 
ця література для звичайного с т у д е н т а  недоступна змістово, мовно й н а 
віть фізично. Говорю про жанр наукової, чи прикладноннаукової літера
тури, пристосованої до користування етудентаяупи, у  сполуці з курсами, 
читаними на університетах. Такі публікації мусять ,по-перше, бути по- 
англійському й, по-друге, повинні бути відносно дешеві, щоб кожний сту
дент у кляоі міг купити власний примірник. Якщо йдеться про російську 
історію, то скількість публікацій вище згаданого типу, які тепер поширені 
на книг аре ькому ринку в США й Канаді, нараховує десятки, а то й сотні, 
позицій. Щойно коли усвідомити собі цей стан, ми бачимо ясно, які ми 
бідні: студентові, який хоче вивчати історію України, не можемо дати в
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руки відповідної книжки. У нашій навчальній праці муоим-о покищо вда
ватися до методів середньовічної педагогіки, коли книг було обмаль і 'сту
дентам не залишалося нічого іншого, як пильно списувати лекції з уст 
викладача.

Тут зустрічаємо одне з найважливіших і найпеяу чі і них завдань україн
ської наукової політики в країнах західнього світу, а зокрема на північно
американському континенті. Кожний з нас, звичайно, зайнятий власними 
спеціяльними дослідами. Але крім цього на всіх нас, працівниках україн
ської науки, тяжить обов’язок створити корпус підручників, посібників 
та довідкової літератури університетського рівня. Цього завдання не можна 
виконати індивідуальним порядком, воно вимагає колективного зусилля та 
розумного плянування. Але докладніше обговорення цієї справи виходить 
поза межі сьогоднішньої доповіді.

В моїх міркуваннях я свідомо зосереджувався на практичних і тех
нічних питаннях у навчанні української історії, не запуекаючися в суб
станція льну наз ково-історичну проблематику українського процесу. Однак 
на закінчення хочу зупинитися на одній проблемі, що лежить на грані 
між сферами університетської педагогіки та історичної науки у власти
вому значенні цього слова. Я був сказав раніше, що ознайомлення з укра
їнською історією може допомогти канадсько-українській молоді в її по
шуках за ідентичністю. Іншими словами, я визнаю суспільно-ідеологічну 
функцію історичної науки, зокрема в її практичному, педагогічному при- 
міненні. Але при цьому хочу занятіи критичне становище до деяких погля
дів стосовно суспільної ролі історичної науки, які поширені серед кіл 
української діяспорної іромадськости. Ці погляди зводяться до того, що 
історія повинна, мовляв, служити національним інтересам та що обов’язком 
істориків-україншв є ширити т. зв. «українську правду».

Говорячи афористичним стилем, уважаю, що існує «правда про Украї
ну», але нема якоїсь «української правди». Наукове пізнання змагає до 
вислідів, що у  принципі універсальні та спільні для всіх, однакові для 
юдея й елліна, для українця й росіянина або поляка. Якщо виступаємо 
цроти помилкових насвітлень і тлумачень історії нашого народу, то робимо 
це не в ім’я наших суб’єктивних патріотичних прагнень (до яких нікому 
в світі, крім мас самих, нема ніякого діла), але задля кращого, глибшого, 
об’єктивнішого пізнання. Для цього, очевидно, мусимо бути озброєні з  
сильнішу речееу аргументацію. Реаґуючи іна оротиукраїнські упередження, 
що їх  надибуємо в писаннях істориків-неукрагнців, ми повинні тямити, 
що ми теж  помиляємося та що в нас можуть 'бути свої упередження. 
Пробним каменем інтелектуальної сумлінности працівника науки є кри
тичне ставлення до мітів і забобонів у  першу чергу власного таки суспіль
ного середовища.

Як ці принципи відбиваються в навчально-педагогічній праці? Я маю 
звичай посилатися не до емоцій моїх студентів, але до їх  інтелекту. Я їх  
не «індоктриную». Намагаюся дати їм твердий кістяк фактичних знань та 
розбудити в них здібність до самостійного, критичного мислення. Коли 
розглядаю суперечливі питання української історії (напр., щодо національ
ного характеру Київської Руси, походження й розмежування трьох схід- 
ньослов’янських народів тощо), підходжу до них як до проблем, які нау
кою досі остаточно не розв’язані, та інформую прої різні існуючі концепції 
й гіпотези. Не нагинаю фактів до патріотичних постулятів, ані не скриваю 
т. зв. неприємних» фактів. Не боюся говорити про трагедії й кривди, що 
їх  український народ зазнав на своєму шляху, але ніколи не кажу, ані
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навіть не суґерую, що українці були хороші, а їхні противники — погані. 
Одним словом, дотримуюся переконання, що професор, який хоче бути до
стойним свого високого звання, не може бути пропагандистом і а п о л о г е т о м .

Мій досвід переконує мене, що саме такий підхід, не говорячи про суто 
академічні критерії, виправдує себе теж  педагогічно Зайво згадувати 
студентів-неукраїнців, перед якими було б смішно розливати українські 
патріотичні почування та які можуть цікавитися українською проблемати
кою тільки з суто інтелектуальних спонук. Але не є тайною, що теж  
українська іінтеліґентна молодь у США й Канаді бунтується проти «обря
дового патріотизму», дух якого панує всевладно в наших установах, пресі, 
культурних влаштуваннях і т. д. Цієї молоді не треба вічно переконувати 
й закликати, щоб вона «любила Україну», бо вона її, на свій спосіб, уж е  
любить. Зате ця молодь хоче Україну, українську справу, краще розуміти. 
Саме в цьому спочиває важлива суспільна функція викладачів україн
ської історії та інших українознавчих дисциплін на університетах Канади 
й США. •
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